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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АТФ – аденозинтрифосфорна кислота; 

ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа; 

КрФ – креатинфосфат; 

МСК – максимальне споживання кисню; 

СДЮСШОР – спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 

Олімпійського резерву; 

ЦНС – центральна нервова система; 

ЧСС – частота серцевих скорочень; 

WBA – World Boxing Association (міжнародна організація професійного 

боксу). 
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В С Т У П 

 

Актуальність теми. У системі цілісної підготовки у єдиноборствах 

роль тактичної підготовленості фахівцями визначається на рівні з технічною 

та фізичною підготовленістю [60]. Тактика змагальної діяльності передбачає 

розумові операції, які виражені у тактичному задумі і практичні дії, які 

забезпечують реалізацію цього задуму. Ефективність тактичної діяльності у 

боксі залежить від уміння передбачити змагальну ситуацію ще до її 

розгортання та швидко відреагувати на неї оптимальною для даної ситуації 

дією у відповідь [52]. За однакового рівня розвитку функціональної, 

фізичної, технічної, психологічної підготовленості перевагу матиме 

спортсмен, який швидше прийматиме тактичні рішення під час поєдинку. 

Відомо, що ряд провідних боксерів світу включають інтелектуальні 

вправи для удосконалення швидкості прийняття тактичних рішень [77, 82]. 

Так у своїх інтерв’ю Олександр Усик і Василь Ломаченко зазначали, що 

включають у тренувальний процес різноманітні інтелектуальні вправи [69]. В 

одному із відеоматеріалів, який розміщений на сторінці Василя Ломаченка у 

Facebook, він ділиться моделлю тренування де між спарингами він вирішує 

інтелектуальні завдання, а саме, швидко знайти цифри у порядку зростання 

або навпаки [19]. Але детальний опис таких тренувань, та дослідження їх 

ефективності тримаються в секреті. 

Найбільший тренувальний ефект у роботі з підлітками досягається за 

умови цілеспрямованого впливу на ті якості, які на даному етапі онтогенезу 

знаходяться у сенситивному періоді [4, 60, 67]. Фізіологами встановлено, що 

у віці 10-13 років у підлітків скорочується час прийняття рішення та 

загальний час вирішення тактичних завдань. Дванадцятилітні юні 

спортсмени вже здатні вирішувати легкі тактичні  завдання, а у 14 років – 

складні завдання. Отож період з 10 до 13 років спортивні фізіологи вважають 

сенситивним для розвитку тактичного мислення [67]. Отже цілеспрямований  
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тренувальний вплив спрямований на зростання швидкості прийняття 

тактичних рішень боксерами 11-14 років фізіологічно обґрунтований.   

З огляду на вищевикладене дослідження ефективності тренувальних 

програм які включають інтелектуальні вправи для зростання швидкості 

прийняття тактичних рішень боксерами 11-14 років які знаходяться на етапі 

попередньої базової підготовки є актуальним науковим напрямком. 

Мета дослідження: Встановити доцільність впровадження у 

навчально-тренувальний процес боксерів 11-14 років інтелектуальних вправ з 

метою збільшення швидкості прийняття тактичних рішень під час ведення 

бою. 

Завдання дослідження:  

1. Використовуючи наукові джерела, проаналізувати наявні підходи 

до вирішення проблеми побудови тренувального процесу боксерів 11-14 

років, які знаходяться на етапі попередньої базової підготовки. 

2. Розробити авторські програми з боксу для юнаків 11-12 років та 

юнаків 13-14 років, які включають інтелектуальні вправи. 

3. Визначити рівень загальної та спеціальної фізичної підготовленості 

боксерів 11-14 років.  

4. Дослідити ефективність застосування авторських програм з боксу 

для юнаків 11-12 років та юнаків 13-14 років, які включають інтелектуальні 

вправи. 

Об’єктом дослідження виступає швидкість прийняття тактичних 

рішень під час ведення бою боксерів 11-14, загальна та спеціальна фізична 

підготовленість.  

Предметом дослідження є вплив тренувань, за авторськими 

програмами з боксу для юнаків 11-12 років та юнаків 13-14 років, які 

включають інтелектуальні вправи на швидкість прийняття тактичних рішень 

під час ведення бою, загальну та спеціальну фізичну підготовленість. 
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Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення; 

педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; метод експертної 

оцінки, педагогічне тестування загальної фізичної підготовленості; 

педагогічне тестування спеціальної фізичної підготовленості; методи 

математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Уперше встановлено, що у боксерів  11-14 років при реалізації 

тренувальної програми, яка передбачає виконання інтелектуальних вправ 

зростає швидкість прийняття тактичних рішень під час ведення бою.  

Доповнено дані про рівень загальної фізичної підготовленості та 

спеціальної фізичної підготовленості футболістів 11-14 років, які тренуються 

у групах попередньої базової підготовки першого та другого року навчання. 

Практичне значення роботи. Запропоновано ефективні тренувальні 

програми для боксерів  11-14 років, якими передбачено виконання 

інтелектуальних вправ, що сприяє зростанню швидкості прийняття 

тактичних рішень під час ведення бою.  

  Особистий внесок здобувача у виконання роботи. Здобувачем 

особисто обстежено 20 боксерів 11-12 років які тренувалися у групі 

попередньої базової підготовки першого року навчання та 16 боксерів 13-14 

років які тренувалися у групі попередньої базової підготовки другого року 

навчання. На основі відомостей,  представлених у науковій літературі та за 

результатами власних спостережень розроблено й апробовано авторські 

програми тренувань. Автор самостійно виконав обрахунки, статистичну 

обробку та узагальнення результатів дослідження. Планування експерименту 

та вибір методів дослідження проводили спільно з науковим керівником.  

Публікації. Основний зміст дипломної роботи відображено в  

публікації:  

1. Дуднік Олександр, Мірошніченко Вячеслав, Костинська Олена, Кузьмік 

Валентина. Вплив інтелектуальних вправ на показники швидкості  
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прийняття тактичних рішень боксерами 11-12 років. / О. Дуднік, В. 

Мірошніченко, О.Костинська, В.Кузьмік //  Фізична культура, спорт та 

здоров’я нації: збірник наукових праць. – Вип. 7(26). – Вінниця: ТОВ 

«Планер», 2019. – С. 170-175. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз літературних джерел свідчить, що провідні боксери світу 

використовують у своїй підготовці інтелектуальні вправи. У спеціалізованій 

науковій літературі відсутні дані про технологію впровадження 

інтелектуальних вправ у тренувальний процес. Вплив інтелектуальних вправ 

спрямований на стимуляцію здатності робити правильний вибір у багато-

альтернативних ситуаціях, зберігати високу розумову працездатність у 

напружених умовах діяльності, у ситуаціях обмеженого часу. За даними 

фізіологів юні спортсмени у віці 12 років здатні вирішувати легкі тактичні  

завдання, а у віці 14 років – складні завдання. Віковий період 11-14 років є 

оптимальним для удосконалення процесів, які забезпечують швидкість 

прийняття тактичних рішень. 

2. Встановлено, що впровадження інтелектуальних вправ у 

тренувальний процес боксерів які знаходяться на етапі попередньої базової 

підготовки сприяє підвищенню швидкості прийняття тактичних рішень під 

час ведення бою.  

Середній бал експертної оцінки швидкості прийняття тактичних рішень 

у групах які тренувалися за програмами, що включають інтелектуальні 

вправи зросла на 70,3 % у боксерів 11-12 років та на 22,2 % – у боксерів 13-14 

років. 

Тренування за програмами які не включають інтелектуальні вправи за 

середнім балом експертної оцінки швидкості прийняття тактичних рішень 

поступаються експериментальним групам, оскільки зростання становить 43,7 

% у боксерів 11-12 років і 10,3 % – у боксерів 13-14 років. 

3. Встановлено, що рівень загальної та спеціальної фізичної 

підготовленості боксерів 11-12 років знаходиться у межах нормативів для 

груп попередньої базової підготовки першого року навчання із Навчальної 

програми з боксу або перевищує їх. 
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Рівень загальної та спеціальної фізичної підготовленості боксерів 13-14 

років знаходиться у межах нормативів для груп попередньої базової підготовки 

другого року навчання, окрім силової витривалості визначеної за тестом 

«згинання-розгинання рук в упорі лежачи», де зафіксовано дещо нижче 

значення. 

4. Під впливом тренувань як за програмами які передбачали виконання 

інтелектуальних вправ, так і за програмами без інтелектуальних вправ 

встановлено чітку тенденцію до покращення результатів тестування 

загальної та спеціальної фізичної підготовленості боксерів за усіма 

показниками. Але вірогідної відмінності із вихідними даними виявлено не 

було (p > 0,05). По завершенню експериментальної частини дослідження 

середньо-групові значення за усіма тестами перевищували норматив для 

боксерів груп попередньої базової підготовки. 
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