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Апелюючи даними наведеними у сучасній нау-
ково-методичній літературі можна стверджувати, 
що моніторинг біомеханічних показників рухових 
дій є невід’ємною складовою підвищення ефектив-
ності тренувального процесу спортсменів єдино-
борців. Біомеханічні технології, методи та підходи, 
що застосовуються у в практиці підготовки кваліфі-
кованих спортсменів, на сьогоднішній день мають 
високу значимість використання в спорті вищих 
досягнень. Крім того, запорукою високого змагаль-
ного результату спортсменів є ретельний науковий 
пошук та впровадження способів виконання рухо-
вих дій та оптимізація навичок в умовах зростання 
рівня спортивної майстерності. 

У статті наведені матеріали та результати дос-
лідження біомеханічних показників, що відобража-
ють рухові дії у кваліфікованих кікбоксерів. 

Встановлено, що у реалізацію рухів типу удар-
ної дії в кікбоксингу залучені як спільні з іншими 
видами рухів, так і специфічні механізми їх побудо-
ви. Загальним для всіх рухів є механізм передачі 
кількості енергії від масивних ланок тіла до менш 
потужних і далі - до об’єкту на який спрямований 
удар. 

Отримані результати дослідження біомеханіч-
них показників базових комбінацій ударів кікбоксе-
рів, що входять до складу фокус-групи, виявили 
високі значення коефіцієнту варіації, що свідчить 
про неоднорідність груп, а, отже, індивідуальності 
кікбоксерів по відношенню до цих показників. Ці 
дані, в свою чергу, дозволяють стверджувати, що 
саме отримані показники відображають особливос-
ті індивідуальної манери ведення поєдинку спорт-
сменами кікбоксерами. При цьому отримані показ-
ники не суперечать твердженням інших науковців, 
сфера досліджень яких, також, частково сфокусо-
вана на цій темі.  

Результати проведеного дослідження можуть 
бути корисним в оцінці рівня технічної підготовки 
кікбоксерів та мають бути враховані в плануванні 
тренувального процесу. 

Ключові слова: біомеханічні характеристики, 
рухи кікбоксерів, спортивна майстерність, індивіду-
альна манера, ведення поєдинку. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана відповідно до 
Зведеного плану НДР Національного університету 
фізичного виховання і спорту України на 2016- 
2020 рр. за темою 2.28 «Біомеханічні та психофізі-
ологічні критерії техніко-тактичної підготовленості 
спортсменів високої кваліфікації», № держ. реєст-
рації 0118U002068. 

Вступ. Фахівці, провідні дослідники, тренери та, 
безпосередньо, самі спортсмени єдиноборці єдині у 
твердженні, що у сучасному спорті значення техніч-
ної підготовки безперервно та стрімко зростає. На-
разі, ситуація у професійному спорті великих досяг-
нень складається таким чином, що провідні спорт-
смени світу мають відносно рівній рівень підготовки. 
Саме тому, не важко усвідомити, що наявність на-
віть незначної переваги в будь-якій з її базових 
складових може виявитися вирішальною для отри-
мання найкращих результатів і перемоги [1, 2, 3].  

У цьому контексті, насамперед технічна підго-
товка надає спортсменам найбільший прояв внут-
рішніх резервів. Провідні науковці обумовлюють це 
тим, що на їхню думку - практичне використання і 
наукове обґрунтування саме технічної підготовки 
спортсменів ще далеко від належного рівня [4, 5, 
6]. Разом з тим, аналіз змагальної діяльності пока-
зав, що навіть висококваліфіковані кікбоксери до-
пускають помилки в техніці виконання ударів рука-
ми і ногами. Цей факт свідчить про те, що науково-
методичним розробкам у сфері технічній підготовці 
спортсменів приділяється недостатньо уваги.  

Необхідно зауважити, що технічна підготовка 
не може бути ефективною без досвіду та знань 
тренерами біомеханічних особливостей змагаль-
них вправ [2]. Адже, біомеханіка спорту є складо-
вою та важливою частиною теорії і методики спор-
тивного тренування [7, 8, 9].  
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Як зауважують у своїх дослідженнях фахівці 
серед усього різноманіття векторів досліджень у 
сучасній біомеханіці спорту провідним напрямом є 
вивченню техніки кікбоксерів [10]. Тому, зауважу-
ється, що найбільш важливим є науковий пошук 
способів виконання рухових дій та оптимізація на-
вичок в умовах зростання рівня спортивної майсте-
рності. Саме це є запорукою високого змагального 
результату спортсменів. 

Варто також звернути увагу що, на сучасному 
етапі розвитку спортивної науки широко використо-
вуються знання суміжних наукових напрямів: фізіо-
логії, психології та медицини [11, 12, 13, 14]. 

Ахметов Р. Ф. [15], аналізуючи сучасні біомеха-
нічні технології, методи та підходи, що застосову-
ються у в практиці підготовки кваліфікованих 
спортсменів, доводить, що на сьогоднішній день є 
висока значимість їх використання в спорті вищих 
досягнень. Це обумовлюється підвищенням вимог 
до підготовки спортсменів, пов’язаних з постійним 
пошуком найбільш ефективних шляхів, здатних 
призвести до зростання результативності. 

Важливість дослідження ударних дій в єдино-
борствах, також, доводять у своїх дослідженнях 
ряд авторів [16]. Проведений детальний біомеха-
нічний аналіз техніки рухів спортсменів дозволив 
визначити кінематичні характеристики ударної дії. 
Саме на підставі отриманих результатів вдалось 
наочно вказати на шляхи збільшення сили удару 
за допомогою показників швидкості та прискорення 
окремих ланок. Завдяки результатам цього дослі-
дження для науковців стало можливим представи-
ти напрямки вдосконалювання технічної майстер-
ності висококваліфікованих спортсменів. 

Таким чином, не дивлячись на достатню кіль-
кість представлених досліджень в напрямку біоме-
ханіки спорту, недостатньо дослідженими є особ-
ливості рухових дій кваліфікованих кікбоксерів 

Мета роботи - дослідити особливості біомеха-
нічних показників рухових дій у кваліфікованих кік-
боксерів.  

Матеріал та методи дослідження. Для дослі-
дження була використана інноваційна комп’ютерна 
технологія, система тривимірного біомеханічного 
аналізу рухів – відеокомп’ютерний комплекс 
«Qualisys». 

Дане обладнання дозоляє оцінювати техніку 
виконання рухів на основі створення тривимірної 
моделі рухомого людського тіла з проведенням 
біомеханічного та математичного аналізу основних 
параметрів рухів спортсменів та визначення опти-
мального виконання техніки. Методика досліджен-
ня відповідає операціям програмного забезпечення 
«Qualisys». 

Дослідження було сфокусовано на отриманні 
наступних показників: 

− тривалість ударів – від початку до закінчення 
(удар і повернення ланки, що наносить удар 
в вихідну позицію); 

− середня швидкість – середнє значення шви-
дкості за період від початку удару до контак-
ту з ціллю; 

− максимальна швидкість – максимальне зна-
чення миттєвої швидкості за період від по-
чатку удару до контакту з ціллю. 

У дослідженнях взяли участь 31 спортсмен-
кікбоксер, віком 12-15 років, які мають кваліфікацію 
1 розряд та кандидатів у майстри спорту Федерації 
Кікбоксингу України ISKA. Проведення досліджен-
ня не суперечить нормам українського законодав-
ства та відповідає вимогам Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листо-
пада 2015 року № 848-VIII. 

Результати дослідження. У процесі дослі-
дження було проаналізовано базові комбінації уда-
рів, серед яких: лівий прямий – правий «мідл кік»; 
правий прямий – лівий «мідл кік»; лівий прямий – 
правий прямий – лівий «мідл кік»; лівий прямий – 
правий боковий – лівий «мідл кік»; лівий прямий – 
праве коліно; правий прямий – ліве коліно; лівий 
прямий – правий боковий – ліве коліно; лівий боко-
вий – правий – «лоу кік».  

У результаті досліджень були отримані дані, 
що характеризують біомеханічні показники базових 
комбінацій ударів у спортсменів різної кваліфікації 
(табл. 1).  

При аналізі даних, що наведені у табл. 1, необ-
хідно зазначити, що середній показник найдовшої 
тривалості виконання комбінації зафіксований під 
час реалізації ударів «правий прямий – лівий «мідл 
кік»» (X=1,04 с), а найменший – для комбінації 
«правий прямий – ліве коліно» (X=0,54 с). При цьо-
му виявляється зв'язок між тривалістю виконання 
елементів та проміжком часу між окремими складо-
вими комбінації.  

У кікбоксингу всі ударні дії мають характер обе-
ртання із зворотним рухом. Результати цих дій по-
казують, що величина електричної активності м'я-
зів в момент виконання ударних рухів поступально-
обертального характеру завжди вище, ніж в ударі 
зворотно-обертального характеру. 

Протягом досліджень було встановлена макси-
мальна швидкість удару «правий лоу кік»  
(Х=8,86 м/с), в той час, як мінімальний показник 
для цієї характеристики становить 4,21 м/с та на-
лежить лівому прямому ударові.  

Отримано експериментальні дані щодо варіації 
біомеханічних показників базових комбінацій ударів 
кваліфікованих кікбоксерів, що входять до складу 
фокус-групи. Виявлено високі коефіцієнти варіації, 
що вказує на неоднорідність груп та індивідуаль-
ність за дослідженими показниками у кікбоксерів. 
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У таблиці 2 наведені більш складні комбінації 
ударів, що складаються із трьох елементів.  

Порівняльний аналіз комбінацій рухів з двох 
ударів та трьох ударів, показує, що в останньому 
випадку фіксуються незначне скорочення тривало-
сті проміжку між елементами технічної дії (0,19 с 
проти 0,21 с, відповідно). Також, варто зазначити, 
що у цій групі комбінацій першим елементом у всіх 
варіаціях виступає лівий прямий удар, тривалість 
якого та показники швидкості суттєво не змінюють-
ся від однієї комбінації до іншої та знаходиться в 
межах 0,54-0,56 м/с. 

Обговорення отриманих результатів. В су-
часному спорті вищих досягнень існує проблема 
формування технічних навиків спортсменів [7, 8]. 
Адже, біомеханічна структура виконання технічних 
дій в єдиноборствах досить складна і потребує 
підготовка ретельного аналізу змагальної діяльно-
сті спортсмена [2, 9].  

Серед існуючих досліджень не достатньо ви-
вчено саме аналіз біомеханічних показників рухо-
вих дій серед кваліфікованих кікбоксерів. Є лише 

поодинокі роботи, привчені дослідженню біомеха-
нічних особливостей техніки кікбоксерів [2, 8, 17]. 
Тому, виявляється необхідність вивчення способів 
виконання рухових дій та оптимізація навичок в 
умовах тренувального процесу. 

Підводячи висновок отриманих результатів, 
необхідно відзначити, що показники різноманітнос-
ті технічних дій кікбоксерів відрізняються в сторону 
значної варіації, що дозволяє стверджувати про 
відмінність між спортсменами за показниками рухо-
вих дій, що відображає індивідуальні особливості 
введення бою. Разом з відсутністю достовірних 
міжгрупових відмінностей це дозволяє говорити 
про те, що саме в цих показниках фіксується інди-
відуальність кікбоксера, особливості його індивіду-
альної манери ведення бою. 

Отримані нами дані не суперечать тверджен-
ням інших науковців, сфера досліджень яких, та-
кож, частково була сфокусована на цій темі.  

Зокрема, Вагін А. Ю. та Пьянніков В. С. визна-
чили біомеханічні характеристики і зіткнення  
при виконанні різних видів ударних дій ногами в 

Таблиця 1 – Біомеханічні показники базових комбінацій ударів (з двох елементів) спортсменів кікбоксерів Фе-
дерації Кікбоксингу України ISKA (n=31, p<0,05) 

Показники Тривалість, 
 с 

Проміжок 
часу 

Середня швидкість, 
 м/с 

Максимальна швидкість,  
м/с 

Удари Лівий  
прямий 

Правий  
мідл кік   Лівий  

прямий 
Правий 
 мідл кік 

Лівий  
прямий 

Правий  
мідл кік 

Х 0,55 0,97* -0,22 2,16 4,22* 4,21 8,06* 

S(Х) 0,031 0,028 0,031 0,089 0,073 0,192 0,076 

V 5,6 2,9 14,4 4,1 1,7 4,5 0,9 

Удари Правий  
прямий 

Лівий мідл 
кік   Правий  

прямий 
Лівий мідл 

кік 
Правий  
прямий 

Лівий  
мідл кік 

Х 0,50 1,04* -0,23 2,54 3,92* 4,79 7,79* 

S(Х) 0,022 0,032 0,021 0,158 0,097 0,130 0,133 

V 4,5 3,1 9,1 6,2 2,5 2,7 1,7 

Удари Лівий  
прямий 

Праве 
 коліно   Лівий  

прямий 
Праве  
коліно 

Лівий  
прямий 

Праве  
коліно 

Х 0,55 0,66 -0,21 2,44 3,47 4,67 6,93 

S(Х) 0,034 0,034 0,037 0,265 0,260 0,267 0,213 

V 6,2 5,2 17,7 10,9 7,5 5,7 3,1 

Удари Правий  
прямий 

Ліве  
коліно   Правий  

прямий 
Ліве  
коліно 

Правий  
прямий 

Ліве  
коліно 

Х 0,548 0,654 -0,214 2,564 3,590 4,798 7,051* 

S(Х) 0,028 0,037 0,039 0,264 0,267 0,266 0,257 

V 17,2 5,6 18,2 10,3 7,4 5,5 3,6 

Удари Лівий  
боковий 

Правий  
лоу кік   Лівий  

боковий 
Правий  
лоу кік 

Лівий  
боковий 

Правий  
лоу кік 

Х 0,54 0,81 -0,22 2,16 4,22 4,38 8,86* 

S(Х) 0,034 0,045 0,018 0,083 0,105 0,193 0,085 

V 6,4 5,5 8,3 3,9 2,5 4,4 1,0 

Примітка: * - p <0,05. 
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Таблиця 2 - Біомеханічні показники базових комбінацій ударів (з трьох елементів) спортсменів кікбоксерів Фе-
дерації Кікбоксингу України ISKA (n=31, p<0,05) 

Показ-
ники 

Тривалість,  
с 

Середня швидкість,  
м/с 

Максимальна швидкість, 
 м/со 

Удари Лівий 
Прямий 

Промі-
жок 

Правий 
прямий 

Промі-
жок 

Лівий 
мідл кик 

Лівий 
прямий 

Правий 
прямий 

Лівий 
мідл кик 

Лівий 
прямий 

Правий 
прямий 

Лівий 
мідл кик 

Х 0,56* 00,19 0,55 -0,21 1,16 2,29 20,32 3,65 4,36 40,88 8,04* 

S(Х) 0,029 0,023 0,031 0,025 0,151 0,201 0,245 0,445 0,243 0,422 0,327 

V 5,1 11,9 ,6 11,9 12,9 8,8 10,6 12,2 5,6 8,6 4,1 

Удари Лівий 
Прямий 

Промі-
жок 

Правий 
боковий 

Промі-
жок 

Лівий 
мідл кик 

Лівий 
прямий 

Правий 
боковий 

Лівий 
мідл кик 

Лівий 
прямий 

Правий 
боковий 

Лівий 
мідл кик 

Х 0,54 -0,21 0,57* -0,20 1,04 2,17 1,94 3,91 4,19 4,84 8,00* 

(Х) 0,030 0,021 0,040 0,033 0,071 0,077 0,282 0,097 0,216 0,270 0,313 

V 5,5 9,6 6,9 16,0 6,8 3,5 14,6 2,5 5,1 5,6 3,9 

Удари Лівий 
прямий 

Промі-
жок 

Правий 
боковий 

Промі-
жок 

Ліве 
коліно 

Лівий 
прямий 

Правий 
боковий 

Ліве 
коліно 

Лівий 
прямий 

Правий 
боковий 

Ліве 
коліно 

Х 0,56* -0,19 0,55 -0,21 1,16 2,29 2,32 3,65 4,36 4,88* 8,04 

S (Х) 0,029 0,023 0,031 0,025 0,151 0,201 0,245 0,445 0,243 0,422 0,327 

V 5,1 11,9 5,6 11,9 12,9 8,8 10,6 12,2 5,6 8,6 4,1 

Примітка: * - p <0,05. 

спортивних єдиноборствах. На підставі отриманих 
результатів дослідження авторами уточнено понят-
тя удару «лоу-кік», який володіє «найбільшою ве-
личиною максимальної сили зіткнення, меншим 
часом зіткнення з ціллю і великим значенням шви-
дкості стопи (в порівнянні з прямим ударом)» [18]. 
Відповідно до результатів наших досліджень удар 
«лоу-кік» також має максимальні показники значен-
ня середньої та максимальної швидкості – 4,22 м/с 
та 8,86 м/с, відповідно. 

Цікавими також є дослідження Філімонова В. І. 
[19], сфокусовані на встановлені біомеханічні пока-
зники базових комбінацій ударів боксерів. Автором 
було виявлено, що силова характеристика прямого 
удару правою рукою на 39% залежить від по-
штовху ноги, що стоїть ззаду, на 37% від повороту 
тазу і плечового поясу і на 24% від розгинання ру-
ки, що б'є. Дослідження техніки цих спортсменів 
показали, що при бічному ударі ногою на поштовх 
ногою припадає близько 10%, на поворот плечово-
го поясу і тазу - 40% і основний внесок в ударний 
рух вносить розгинання ноги в колінному суглобі - 
близько 50%. 

Підсумовуючи результати досліджень, варто 
зауважити, що отримані дані можуть бути корис-
ним в оцінці рівня технічної підготовки кікбоксерів. 

Окрім того, необхідно враховувати отримані показ-
ники в плануванні тренувального процесу. 

Висновки 
1. Вивчення існуючих досліджень дозволив конста-

тувати, що моніторинг техніки виконання рухових 
вправ у кваліфікованих кікбоксерів може бути 
компонентом підготовки з метою підвищення 
ефективності тренувального процесу. 

2. У реалізацію рухів типу ударної дії в кікбоксингу 
залучені як спільні з іншими видами рухів, так і 
специфічні механізми його побудови. Загальним 
для всіх рухів є механізм передачі кількості ене-
ргії від масивних ланок тіла до менш потужних і 
далі - до об’єкту на який спрямований удар. 

3. Дані, що були отримані унаслідок проведення 
експерименту свідчать про те, що показники різ-
номанітності технічних дій кікбоксерів відрізня-
ються в сторону значної варіації. Це дозволяє 
враховувати дані показники для оцінки та корек-
ції індивідуальної манери ведення бою кікбоксе-
ра. 
Перспективи подальших досліджень. Отри-

мані результати досліджень можуть бути корисним 
в оцінці рівня технічної підготовки кікбоксерів та 
враховані в плануванні тренувального процесу та 
підготовки спортсменів до змагальної діяльності. 

Конфлікт інтересів - Автори заявляють про 
відсутність конфлікту інтересів 
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УДК 796.071.4 
АНАЛИЗ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КИКБОКСЕРОВ  
Коробейников Г. В., Вольский Д. С., Жирнов А. В., Чернозуб А. А. 
Резюме. Апеллируя данным, приведенным в современной научно-методической литературе, можно 

утверждать, что мониторинг биомеханических показателей двигательных действий является неотъемле-
мой составляющей повышения эффективности тренировочного процесса спортсменов единоборцев. Био-
механические технологии, методы и подходы, применяемые в практике подготовки квалифицированных 
спортсменов на сегодняшний день имеют высокую значимость использования в спорте высших достиже-
ний. Кроме того, залогом высокого соревновательного результата спортсменов является тщательный 
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научный поиск и внедрение способов выполнения двигательных действий, и оптимизация навыков в ус-
ловиях роста уровня спортивного мастерства. 

В статье приведены материалы и результаты исследования биомеханических показателей, отражаю-
щих двигательные действия у квалифицированных кикбоксеров. 

Установлено, что в реализацию движений типа ударного действия в кикбоксинге привлечены как об-
щие с другими видами движений, так и специфические механизмы их построения. Общим для всех дви-
жений механизм передачи количества энергии от массивных звеньев тела к менее мощным и далее - к 
объекту, на который направлен удар. 

Полученные результаты исследования биомеханических показателей базовых комбинаций ударов 
кикбоксеров, входящих в состав фокус-группы, обнаружили высокие значения коэффициента вариации, 
свидетельствует о неоднородности групп, а, следовательно, особенности кикбоксеров по отношению к 
этим показателям. Эти данные, в свою очередь, позволяют утверждать, что именно полученные показа-
тели отражают особенности индивидуальной манеры ведения поединка спортсменами кикбоксерами. 
При этом полученные показатели не противоречат утверждениям других ученых, сфера исследований 
которых, также, частично сфокусирована на этой теме. 

Результаты проведенного исследования могут быть полезным в оценке уровня технической подго-
товки кикбоксеров и должны быть учтены в планировании тренировочного процесса. 

Ключевые слова: биомеханические характеристики, движения кикбоксеров, спортивное мастерство, 
индивидуальная манера, ведения поединка. 
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Analysis of Biomechanical Indicators of Motor Actions of Qualified Kickboxers 
Korobeinikov G. V., Volskii D. S., Zhirnov A. V., Chernozub A. A. 
Abstract. Appealing to data presented in the modern scientific-methodological literature, it can be argued 

that monitoring the biomechanical indicators of motor actions is an integral component of increasing the effi-
ciency of the training process of combat sport athletes. There is high importance of using biomechanical tech-
nologies, methods and approaches in the practice of training today. In addition, the key to a highly competitive 
result of athletes is a thorough scientific search and implementation of ways to perform motor actions and opti-
mization of skills in the context of increasing the level of sportsmanship. 

Material and methods. The study involved 31 kickboxer athletes aged 12-15 having the 1st grade qualifica-
tion and being candidates for the ISKA Kickboxing Master of Sports in Ukraine. Carrying out the research does 
not contradict the norms of the Ukrainian legislation and meets the requirements of the Law of Ukraine "On Sci-
entific and Scientific and Technical Activities". 

The article presents the materials and results of the study of biomechanical indicators reflecting motor ac-
tions in qualified kickboxers. 

Results and discussion. The study established that in the implementation of movements of the type of shock 
action in kickboxing were involved both together with other types of movements and specific mechanisms of 
their construction. A common mechanism for all movements is the transfer of energy from massive parts of the 
body to less powerful ones and further to the object the blow is aimed at. 

The obtained results of the study of biomechanical indicators of basic kickboxer kick combinations that are 
part of the focus group, found high values of the coefficient of variation, indicating the heterogeneity of the 
groups, and, consequently, the kickboxer features with respect to these indicators. These data, in turn, allow us 
to state that it is the obtained indicators that reflect the characteristics of the individual manner of conducting a 
duel by athletes. At the same time, the obtained indicators do not contradict the statements of other scientists 
whose research sphere is also partially focused on this topic. 

Conclusion. The results of the study can be useful in assessing the level of technical training of kickboxers 
and should be taken into account in planning the training process. 

Keywords: biomechanical characteristics, kickboxer movements, sportsmanship, individual style, conduct-
ing a fight. 
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