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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

У статті досліджено вплив параметрів побудови 
тренувального процесу у підготовчому мезоциклі на 
рівень розвитку фізичних якостей спортсменів, які 
спеціалізуються в бойовому двоборстві. Основним 
завданням підготовчого мезоциклу є забезпечення 
всебічної фізичної підготовленості, що вирішується 
за рахунок розвитку та удосконалення рівня фізич-
них якостей спортсменів. В ході дослідження експе-
риментально сформовано програму тренувань у 
підготовчому мезоциклі для пріоритетного розвитку 
сили та витривалості бійців. Відмінністю експериме-
нтальної програми від традиційної є збільшений 
обсяг спеціально-підготовчих вправ, вправ на сна-
рядах, спарингів та силових вправ за системою кро-
сфіт. Результатами експерименту констатовано 
статистично достовірно кращий приріст рівня фізич-
них якостей: сили на 15,4 % (при р<0,01), вибухової 
сили на 5,4 % (при р<0,05) та витривалості на 5,7 % 
(при р<0,05). Отримані експериментальні дані доці-
льно використовувати тренерам під час організації 
тренувального процесу спортсменів, які спеціалізу-
ються у бойових мистецтвах. 

Ключові слова: тренувальний процес, бойове 
двоборство, підготовчий мезоцикл, розвиток фізич-
них якостей. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження проводиться від-

повідно до плану науково-дослідних робіт Міністер-
ства молоді та спорту України та є складовою нау-
ково-дослідної роботи «Теоретико-методичні осно-
ви вдосконалення програмно-нормативних засад 
фізичної підготовки дітей, підлітків і молоді», № 
державної реєстрації 011U001626. 

Актуальність. Бойове двоборство – це розділ 
військово-спортивного багатоборства, що має вій-
ськово-прикладну спрямованість та входить до 
складу не олімпійських видів спорту «Переліку ви-
дів спорту, що визнані в Україні» [3]. Бойове дво-
борство включає в себе наступні види змагальної 
діяльності: стрільбу та всестильовий бій (аналог 
рукопашного бою). Розділи, за якими проводяться 
змагання з військово-спортивного багатоборства, 
за своїм змістом та наповненням є військово-
прикладними вправами, тобто тими, що використо-
вуються в практиці військової підготовки з метою 
розвитку та удосконалення професійно необхідних 
навичок військовослужбовців [1, 2]. 

Сучасна система підготовки спортсменів, які 
спеціалізуються в бойовому двоборстві (далі бій-
ців), повинна сприяти, з одного боку, розв'язанню 
прикладних завдань: забезпечити різнобічний і 
гармонійний фізичний розвиток, високу витрива-
лість, працездатність, відмінне здоров'я і довголіт-
тя бійців [6]. З іншого боку, ця система повинна 
забезпечувати комплексне рішення спеціальних 
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завдань сучасного ближнього бою - розвиток та 
удосконалення навичок виконання спеціальних 
прийомів, точності координованих рухів, миттєвої 
оцінки просторових і часових характеристик проти-
вника, вироблення чіткої відповідної реакції в умо-
вах варіативної і складної обстановки [1]. Сам хід 
розвитку рукопашного бою, нові наукові дані і за-
вдання фізкультурного руху з часом ставлять пе-
ред тренерами на кожному етапі розвитку бійця 
свої певні і конкретні завдання [7]. 

Для ефективного тренування бійців у бойовому 
двоборстві тренеру необхідно комплексне уявлен-
ня про основні аспекти побудови тренувального 
процесу [5]. Для ефективного планування трену-
вальної програми тренер повинен враховувати 
особливості застосування засобів та методів підви-
щення рівня фізичної, технічної, тактичної та пси-
хологічної підготовки бійців [4]. Проблема співвід-
ношення визначених компонентів підготовки та 
обсягів тренувальних навантажень потребує ре-
тельного дослідження.  

Відповідно до сучасних уявлень про навчально-
тренувальну діяльність спортсменів процес спорти-
вної підготовки в річному циклі (макроциклі) можна 
розбити на наступні етапи: підготовчий (базовий 
або перед змагальний), змагальний та перехідний 
[4, 9, 10]. Кожен етап уявляє собою мезоцикл, що 
має відповідні завдання [8, 11]. Для спортсменів 
від 2-го розряду до кандидата у Майстри Спорту 
включно найбільш значним та великим за часом є 
підготовчий мезоцикл [5]. Основними завданнями 
підготовчого мезоциклу є: забезпечення всебічної 
фізичної підготовленості [9, 11] (розвиток та удо-
сконалення фізичних якостей) та оволодіння раціо-
нальною технікою рукопашного бою (удоскона-
лення навичок виконання прийомів).  

Мета роботи – дослідити вплив параметрів 
побудови тренувального процесу у підготовчому 
мезоциклі на рівень розвитку фізичних якостей 
спортсменів, які спеціалізуються в бойовому дво-
борстві. 

Матеріал та методи дослідження. Об’єкт 
дослідження: навчально-тренувальний процес 
спортсменів, які спеціалізуються в бойовому дво-
борстві. 

У дослідженні прийняло участь 2 групи по 16 
спортсменів, які спеціалізуються у бойовому дво-
борстві віком від 18 до 20 років (n=32). Заняття в 
експериментальних групах проводились протягом 
шести місяців, 4 рази на тиждень, тривалість осно-
вної частини заняття – 1,5 години. У ході дослі-
дження було застосовано наступні методи: теоре-
тичний аналіз наукової літератури з проблеми фі-
зичного навантаження в системі підготовки спорт-
сменів, педагогічний експеримент, педагогічне спо-

стереження, педагогічне тестування, методи мате-
матичної обробки отриманих результатів. 

З метою виявлення зрушень у двох групах за 
період експерименту було проведено комплексне 
тестування фізичної підготовленості бійців – на 
початку та наприкінці мезоциклу базової підготов-
ки. А саме: 

1. Для визначення рівню швидкісних здібностей 
бійців було проведено тестування з бігу на 20 м 
з високого старту. 

2. Для визначення силових здібностей спорт-
сменів були проведені наступні тестування: підтя-
гування на перекладині та динамометрія м'язів 
передпліччя. 

3. Швидкісно-силові якості спортсменів тесту-
валися за даними контрольної вправи стрибок у 
довжину з місця. 

4. Координаційні здібності спортсменів за ре-
зультатом виконання контрольної вправи на сприт-
ність. 

5. Гнучкість спортсменів визначалась у кульшо-
вому суглобі за тестами поперечний шпагат і у суг-
лобах хребетного стовпа при нахилі (згинанні) ту-
луба вперед із положення стоячи на гімнастичній 
лавиці. 

6. Загальна витривалість спортсменів визнача-
лася за результатом бігу 3 км. 

Для визначення зрушень у показниках розвитку 
фізичних якостей відсотковий приріст в програмі 

Excel за допомогою формули:  
 

Вірогідність розходжень за однією ознакою в групі 
на початку та в кінці мезоциклу оцінювалася за t - 
критерієм Стьюдента. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дослідження проводилося у період з вересня 2017 
року по лютий 2018 року на базі Харківського наці-
онального університету Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба і було спрямовано на перевірку ефектив-
ності розроблених програми побудови тренуваль-
ного процесу на етапі підготовчого мезоциклу 
спортсменів, які спеціалізуються в бойовому дво-
борстві [6].  

Розроблено дві програми тренувань бійців, які 
відрізнялися наповненням двох груп засобів прак-
тичної підготовки (рис. 1): 

1. Засоби технічної підготовки - вправи і прийо-
ми базової техніки рукопашного бою, комплекси 
бойових вправ, спеціально-підготовчі вправи, впра-
ви на снарядах, спаринги. 

2. Засоби фізичної підготовки - бігові вправи, 
вправи на гнучкість, вправи загальної фізичної під-
готовки, спортивні ігри, вправи з обтяженням. 

Експериментальним чинником було наступне 
співвідношення засобів технічної та загальної  
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фізичної підготовки бійців у двох програмах підго-
товчого мезоциклу тренування, що представлено у 
таблиці 1. 

У програмі підготовки бійців першої експериме-
нтальної групи увага акцентувалась на підвищенні 
рівня розвитку фізичних якостей за рахунок вико-
ристання засобів традиційної базової техніки руко-
пашного бою, загальнорозвиваючих вправ та 
вправ на гнучкість. Бійці другої експериментальної 
групи виконували збільшений обсяг тренувальних 
навантажень технічної спрямованості (приблизно 
на 5 % більше ніж представники першої групи, за 
рахунок тактичної та психологічної підготовок), 
який включав спеціально-підготовчі вправи, вправи 
на снарядах, спаринги та додатково силові вправи 
за системою кросфіт. 

У ході педагогічного експерименту було прове-
дене початкове і підсумкове тестування. Данні вне-
сені до таблиці 2. 

Обговорення. Результатами педагогічного 
експерименту констатовано покращення показників 
рівня розвитку фізичних якостей бійців, що підтвер-

джує доцільність використання обох програм підго-
товчого мезоциклу тренування (рис. 2).  

Для розвитку основних фізичних якостей бійців 
(сила, вибухова сила, витривалість) більш резуль-
тативною є ІІ тренувальна програма, що забезпе-
чила статистично достовірно кращий приріст сили 
на 15,4 % (при р<0,01), вибухової сили на 5,4 % 
(при р<0,05) та витривалості на 5,7 % (при р<0,05). 
Проте, у представників ЕГ 1 зафіксовано статисти-
чно більший приріст рівня розвитку фізичних якос-
тей швидкості на 3,9 % (при р<0,05) та гнучкості на 
18,9 % (при р<0,05). 

Висновки. За результатами проведених дослі-
джень можна зробити висновок, що при викорис-
танні наявних програм тренування спортсменів, які 
спеціалізуються з бойового двоборства, відміча-
ється статистично достовірний приріст показників 

Таблиця 1 – Співвідношення засобів практичної підго-
товки двох програм підготовчого мезоциклу тренування 

Види 
підготов-

ки 
Засоби 

І 
про-
грама 

ІІ 
 про-
грама 

Технічна Базова техніка РБ, год 20 15 

Комплекси бойових вправ, 
год 15 10 

Спеціально-підготовчі впра-
ви, год 15 20 

Вправи на снарядах, год 15 20 

Вправи з партнером, год 15 15 

Спаринги, год 10 15 

Усього, год 90 95 

Фізична Бігові вправи, год 10 10 

Вправи на гнучкість, год 15 10 

Загально-розвиваючи впра-
ви, год 10 10 

Спортивні ігри, год 10 5 

Силові вправи (кросфіт), год 5 15 

Усього, год 50 50 

Таблиця 2 – Результати фізичних вправ бійців експе-
риментальних груп 

Контрольні тести 

Результати тесту-
вання, ±m x С 

% при-
росту 

Рівень 
значи-
мості 

А 
Вересень 

2017 

В 
Лютий 
2018 

Експериментальна група 1 (n = 16) 

Біг на 20 м, с 4,38 ± 
± 0,05 

4,21± 
±0,06 3,9 р<0,05 

Підтягування на 
перекладині, рази 

14,23± 
±0,38 

15,61± 
±0,41 9,7 р<0,05 

Стрибок у довжину 
з місця, см 

177,47± 
±3,24 

182,62± 
±3,17 2,9 р>0,05 

Контрольна впра-
ва на спритність, с 

10,18± 
±0,12 

9,51± 
±0,13 3,6 р<0,05 

Поперечний шпа-
гат, см 

11,73± 
±0,77 

9,51± 
±0,64 18,9 р<0,05 

Нахил тулуба сто-
ячи, см 

13,62± 
±0,81 

16,04± 
±0,68 17,8 р<0,05 

Біг 3 км, с 723,77± 
±8,64 

691,51± 
±10,14 4,6 р<0,05 

Експериментальна група 2 (n = 16) 

Біг на 20 м, с 4,13± 
±0,06 

4,02± 
±0,07 2,7 р>0,05 

Підтягування на 
перекладині, рази 

14,19± 
±0,42 

16,38± 
±0,51 15,4 

р<0,01 

Стрибок у довжину 
з місця, см 

178,63± 
±3,15 

188,26± 
±2,97 5,4 р<0,05 

Контрольна впра-
ва на спритність, с 

10,07± 
±0,11 

9,48± 
±0,12 2,9 р>0,05 

Поперечний шпа-
гат, см 

11,64± 
±0,83 

10,01±0,
66 14,0 р>0,05 

Нахил тулуба сто-
ячи, см 

13,81± 
±0,82 

15,76± 
±0,76 14,1 р>0,05 

Біг 3 км, с 719,29± 
±10,22 

677,92± 
±11,05 5,7 р<0,05 

Рис. 1. Структура програми підготовки бійців  
у підготовчому мезоциклі 
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фізичних якостей. Для пріоритетного розвитку сили 
та витривалості ефективнішою є ІІ тренувальна 
програма, в якій збільшено обсяг спеціально-
підготовчих вправ, вправ на снарядах, спарингів та 
силових вправ за методикою кросфіт. 

Отримані експериментальні дані доцільно ви-
користовувати тренеру під час організації тренува-
льного процесу бійців у підготовчому мезоциклі. 

Перспективи подальших досліджень у дано-
му напрямку передбачають проведення дослі-
джень спрямованих на удосконалення навчально-
тренувальних програм різних періодів (циклів) тре-
нувального процесу. 

Рис. 2. Результати приросту рівня фізичних якостей двох 
експериментальних груп бійців в ході експерименту 
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УДК 796.015.31 
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ,  
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БОЕВОМ ДВОЕБОРЬЕ  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ МЕЗОЦИКЛЕ 
Корчагин М. В., Ольховой О. М., Откидач В. С., Мартыненко А. Н. 
Резюме. В статье исследовано влияние параметров построения тренировочного процесса в подгото-

вительном мезоцикле на уровень развития физических качеств спортсменов, которые специализируются 
в боевом двоеборье. Основной задачей подготовительного мезоцикла является обеспечение всесторон-
ней физической подготовленности, которая решается за счет развития и совершенствования физических 
качеств спортсменов. В ходе исследования експериментально сформировано программу тренировок в 
подготовительном мезоцикле с целью приоритетного развития силы и выносливости бойцов.Отличием 
експериментальной програмы от традиционной для боевых искуств является увеличеный объем специ-
ально-подготовительных упражнений, упражнений на снарядах, спаррингов и силовых упражнений по 
системе кроссфит. Результатами експеримента констатировано статистически достоверно больший при-
рост уровня физических качеств: сили на 15,4 % (при р<0,01), взрывной сили на 5,4 % (при р<0,05) и  
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выносливости на 5,7 % (при р<0,05). Полученные экспериментальные данные целесообразно использо-
вать тренерам при организации тренировочного процесса спортсменов, которые специализируются в 
боевых искусствах.  

Ключевые слова: тренировочный процесс, боевое двоеборье, подготовительный мезоцикл, разви-
тие физических качеств. 
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Development of Physical Abilities in Athletes Specializing  
in Combat Combination in the Preparatory Mesocycle 
Korchagin M. V., Olkhovyi O. M., Otkidach V. S., Martynenko O. M. 
Abstract. The article presents the study of the problem of influence of the training process parameters con-

struction on the level of Combat Combination athletes' physical abilities during preparatory mesocycle. 
The Combat Combination is a part of non-Olympic sports and it is a type of Military and Sports All-round 

Competitions, which has a military-applied orientation. It includes the following types of competitive activities: 
shooting and hand-to-hand combat. 

For effective training of fighters in Combat Combination the coach needs a comprehensive understanding of 
the main aspects of the training process construction. He should take into account the peculiarities of training 
means and training methods for improving the level of physical, technical, tactical and psychological preparation 
of fighters. 

Acording to modern ideas about the athletes training activity, the process of sports training in the annual 
cycle (macrocycle) can be divided into the following periods: preparatory, competition and transitional. The main 
tasks of the preparatory mesocycle are the following: providing the all-round physical fitness (development and 
improvement of motion abilities) and mastering the rational technique of hand-to-hand combat (improving the 
skills of performing techniques). 

The purpose of the study was to investigate the influence of training process parameters construction during 
preparatory mesocycle on the Combat Combination fighters' physical abilities level. 

Material and methods. 32 athletes aged 18-20 years from Kozhedub Air Force National University engaged 
in Military and Sports All-round Competitions were involved in the studies. They were divided into two experi-
mental groups, which were tested before and after the preparatory mesocycle. Training in experimental groups 
were conducted during six months, 4 times a week, the duration of the main part was 90 minutes. We developed 
two training programs for fighters, which differed in the filling of the technical, general physical and sport-specific 
physical training means. 

The focus of the first experimental group training program was on improving of the physical abilities level 
through the use of traditional Hand-to-hand Fighting techniques, general development exercises and flexibility 
exercises. Fighters of the second experimental group performed an increased amount of technical orientation 
training loads: special preparatory exercises, exercises on apparatus, sparring and additional cross fit exercises. 

Results and discussion. The experiment results confirmed the improvement of the physical abilities indica-
tors level of athletes, which confirms the expediency of using both training programs during preparatory mesocy-
cle. At the same time, the second training program was more effective for the athletes' basic physical abilities 
development. It provided statistically significantly better growth of physical abilities level: strength at 15.4% 
(p<0.01), explosive force at 5.4 % (p<0.05) and endurance at 5.7% (p<0.05). 

Conclusion. The Combat Combination athletes' training program, with the increased volume of special-
preparatory exercises, projectile exercises, sparring and force exercises, was more effective for the priority de-
velopment of strength and endurance during preparatory mesocycle. 

Keywords: periodization of training process, Combat Combination, preparatory mesocycle, physical abili-
ties development. 
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