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Анотації:
Експериментально перевірено 
ефективність застосування спів-
відношення обсягів тренувальних 
навантажень в підготовці юних 
спортсменів. Це забезпечує опти-
мальну працездатність та прогрес 
результатів спортсменів. На етапі 
попередньої базової підготовки ви-
значена найефективніша побудова 
тренувального процесу двомісяч-
ного періоду. Вона має таке спів-
відношення обсягів тренувальних 
засобів: базова техніка – 11%, фор-
мальні комплекси бойових вправ 
– 5%, спеціально-підготовчі вправи 
– 3%, вправи на снарядах – 2%.

Саенко В. Г., Теплый В. Н. Соотноше-
ние объемов тренировочных нагрузок 
в подготовке юных тхэквондистов. Экс-
периментально проверена эффективность 
применения соотношения объемов трени-
ровочных нагрузок в подготовке юных спор-
тсменов. Это обеспечивает оптимальную 
работоспособность и прогресс результатов 
спортсменов. На этапе предварительной 
базовой подготовки определено наиболее 
эффективное построение тренировочного 
процесса двухмесячного периода. Оно име-
ет такое соотношение объемов тренировоч-
ных средств: базовая техника - 11%, фор-
мальные комплексы боевых упражнений 
- 5%, специально-подготовительные упраж-
нения - 3%, упражнения на снарядах - 2%.

Saenko V.G., Teplyi V.M. Parity 
of volumes of training loadings 
in preparation young taekwondo 
athletes. Effi ciency of application of 
correlation of volumes of the trainings 
loadings is experimentally tested in 
preparation of young sportsmen. It 
provides an optimum capacity and 
progress of results of sportsmen. On the 
stage of base pre-treatment the most 
effective construction of training process 
of two-month period is certain. It has 
such correlation of volumes of trainings 
facilities: base technique - 11%, formal 
complexes of battle exercises - 5%, 
specially-preparatory exercises - 3%, 
exercises on shells - 2%.
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Багаторічна підготовка тхеквондистів повинна 
передбачати безперервне підвищення рівня розвитку 
основних фізичних якостей й удосконалювання тех-
нічної підготовленості спортсменів. Успішне рішення 
даного завдання може бути забезпечено тільки при 
виконанні зростаючих обсягів тренувальних наван-
тажень. При цьому надзвичайно важливо, щоб кожен 
засвоєний обсяг роботи супроводжувався прогресом 
результатів і готував організм спортсмена до вимог 
наступного етапу підготовки. Виявлення оптималь-
ного обсягу тренувального навантаження для юних 
тхеквондистів є найбільш актуальним, тому що з цьо-
го періоду формується майбутня структура багаторіч-
ної підготовки спортсменів.

В сучасних публікаціях з тхеквондо широко по-
ширені історичні і філософські аспекти [1, 5, 8, 14], а 
науково-методична й навчальна література присвячена 
базовій техніці виконання рухів і вивченню комплек-
сних вправ [2, 13]. Аналізу тактики маневрування тхек-
вондистів у двобоях присвячені роботи [4, 12], техніці 
проведення ударів [3, 7]. Залишається нез’ясованим 
питання про те, які обсяги тренувальних навантажень 
слід виконувати юним тхеквондистам, щоб підвищу-
вати свою майстерність і вдосконалювати рівень своїх 
фізичних якостей. В даній роботі робиться спроба до-
слідження ефективності застосування співвідношення 
обсягів тренувальних навантажень в підготовці юних 
спортсменів, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ.

Робота виконана за Зведеним планом науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спор-
ту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту на 2006-2010 роки; тема 2.2.3 „Удосконален-
ня підготовленості спортсменів різної кваліфікації 
в групах видів спорту” (номер державної реєстрації 
0107U001647).

1 © Саєнко В. Г., Теплий В. М., 2009

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – перевірити ефективність за-

стосування співвідношення обсягів тренувальних на-
вантажень в підготовці юних тхеквондистів.

Завдання дослідження – дослідити ефективність 
застосування співвідношення обсягів тренувальних 
навантажень в підготовці юних спортсменів, які спе-
ціалізуються з тхеквондо ВТФ.

Методи дослідження. 1. Теоретичний аналіз і 
узагальнення даних науково-методичної літератури. 
2. Педагогічні контрольні випробування (тести). 
3. Методи математичної статистики.

Організація дослідження. З метою перевірки ефек-
тивності застосування співвідношення обсягів трену-
вальних навантажень в підготовці юних тхеквондистів 
було проведено педагогічний експеримент, в якому 
взяли участь 25 юних спортсменів зі зрівняними стар-
товими характеристиками підготовленості (P>0,05), які 
спеціалізуються з тхеквондо ВТФ. Спортсмени мали 
кваліфікацію 2 розряду, вік складав 12-13 років, а стаж 
безперервних занять тхеквондо ВТФ 5-7 років. Протя-
гом двох місяців застосовувалася програма підготовки, 
що складала 30 тренувальних занять і включала на-
ступні засоби тренувальних навантажень: базова тех-
ніка тхеквондо, формальні комплекси бойових вправ, 
спеціально-підготовчі вправи, вправи на снарядах, 
вправи з партнером, бігові вправи, вправи на гнучкість, 
вправи загальної фізичної підготовки, загальнорозви-
вальні вправи, спортивні і рухливі ігри, вправи з обтя-
женням. Кількісні показники наведених тренувальних 
засобів і відсоткове співвідношення обсягів, що були 
виконані юними тхеквондистами в ході педагогічного 
експерименту, надано у таблиці 1 та на рис. 1.

Результати дослідження.
Ефективність застосування співвідношення об-

сягів тренувальних навантажень в підготовці юних 
тхеквондистів оцінювали за змінами рівня фізичної 
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підготовленості на початку й наприкінці педагогіч-
ного експерименту. Для встановлення зрушень, ана-
ліз проводився окремо за кожною фізичною якістю, а 
саме: результати окремого випробування юних тхек-
вондистів на початку експерименту, порівнювались з 
показниками в кінці двомісячного періоду тренування 
та розраховувався відсотковий приріст. Дослідження 
рівня фізичної підготовленості юних тхеквондистів в 
експерименті здійснювалось за наступними педаго-
гічними тестами:
1. Швидкість спортсменів оцінювалася за результата-
ми бігу на 20 м і 30 м з високого старту.

2. Сила за показниками динамометрії сили м’язів 
сильнішої кисті та згинання рук в упорі лежачи.

3. Швидкісно-силові якості спортсменів тестувалися 
за даними контрольних вправ, що дозволяють вия-
вити і оцінити рівень „вибухової” сили спортсмена. 

Серед них – стрибки у довжину й у висоту з місця, 
метання набивного м’яча масою 2 кг двома руками 
знизу вперед.

4. Координаційні здібності спортсменів фіксувались 
у роботі за тестом човниковий біг, що відображає 
здібність до оцінки та регуляції просторово-часових 
та динамічних параметрів рухів.

5. Гнучкість спортсменів визначалась у кульшовому 
суглобі за тестами поздовжній і поперечний шпа-
гати і у суглобах хребетного стовпа при нахилі 
тулуба вперед (згинання) із положення стоячи на 
гімнастичній лаві та при розгинанні хребетного 
стовпа за тестом „міст”.

6. Загальна витривалість спортсменів визначалася за 
тестом Купера.
Методики проведення вказаних тестів та до-

цільність їх застосування у контролі тренувального 

Таблиця 1
Обсяг засобів тренування, виконаний досліджуваними юними тхеквондистами 

за період педагогічного експерименту

Показники тренувального процесу
Кількість

тренувальних
годин

Відсоткове співвід-
ношення обсягів

засобів тренування, %
Базова техніка тхеквондо 7 11

Формальні комплекси бойових вправ 3 5
Спеціально-підготовчі вправи 2 3

Вправи на снарядах 1 2
Вправи з партнером 5 8

Бігові вправи 8 12
Вправи на гнучкість 8 12

Вправи загальної фізичної підготовки 11 16
Загальнорозвивальні вправи 9 14
Спортивні і рухливі ігри 10 15
Вправи з обтяженням 1 2

Сумарна кількість тренувальних
годин за експериментальний період 65 100

Рис. 1. Відсоткове співвідношення обсягів засобів тренування експериментальної 
групи юних тхеквондистів
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нером – 8%, бігові вправи – 12%, вправи на гнучкість 
– 12%, вправи загальної фізичної підготовки – 16%, 
загальнорозвивальні вправи – 14%, спортивні і рухли-
ві ігри – 15%, вправи з обтяженням – 2%.

Перспективи подальших досліджень. Планується 
дослідження показників, що характеризують рівень 
розвитку фізичних якостей у юних спортсменів, які 
спеціалізуються з тхеквондо ВТФ.
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процесу доведено у джерелах [6, 9, 10-11]. Обробка 
результатів тестування проводилась за допомогою ме-
тодів математичної статистики з розрахунком визна-
чення вірогідності розходжень (Р<0,05) за t-критерієм 
Стьюдента.

Аналіз отриманих результатів рівня розвитку фі-
зичних якостей тхеквондистів 2 розряду за наведени-
ми тестами виявив, що між показниками на початку і 
в кінці педагогічного експерименту реєструється ста-
тистично значуще поліпшення (P<0,05) у всіх контр-
ольних випробуваннях. Це свідчить про те, що рівень 
кожної фізичної якості за період експерименту має 
суттєве поліпшення, про що підтверджує відсотковий 
приріст.

За результатами тестів юних тхеквондистів на 
швидкість: біг на 20 м з високого старту на початку 
експерименту фіксувалася середня швидкість ви-
конання вправи за 4,27 с, після другого заміру вона 
покращилася й становила 3,76 с (приріст склав 14%); 
біг на 30 м з високого старту на початку експерименту 
– 6,22 с, а в кінці тренувального експерименту поліп-
шилася до 5,72 с, що складає приріст у 9%.

Приріст показників абсолютної сили: м’язів силь-
нішої кисті (кистьова динамометрія) складає 31% (по-
ліпшення від 11,16 кг до 16,20 кг); згинання рук в упо-
рі лежачи – 38% (від 14,64 разів до 23,72 разів).

Швидкісно-силові якості покращилися: у стрибках 
у довжину з місця на початку експерименту складали 
151,48 см, після другого заміру збільшилися до 167,64 
см (приріст склав 10%); у стрибках у висоту з місця 
від 34,92 см до 39,24 см (11%); в метанні набивного 
м’яча вагою 2 кг знизу вперед на початку експеримен-
ту 4,68 м, а в кінці – 5,73 м (приріст 18%).

Координаційні здібності в тесті човникового бігу 
на початку складали 11,09 с, а в кінці 9,28 с (приріст 
19%).

Показники гнучкості юних тхеквондистів: поздо-
вжнього шпагату на початку експерименту були 9,88 
см, а в кінці 6,56 см (приріст 51%), поперечного шпа-
гату виявлено після першого заміру 12,92 см, а після 
другого – 7,80 см (приріст 66%); при розгинанні хре-
бетного стовпа за тестом „міст” поліпшилися на 67% 
(від 20,04 до 12,00 см); при нахилі тулуба стоячи по-
ліпшилися від 10,88 см до 14,32 см, тобто на 24%.

Дослідження рівня загальної витривалості юних 
тхеквондистів виконувалось за тестом Купера та ви-
явило на початку експерименту 1976,00 м, а в кінці 
– 2150,00 м, що складає приріст 8%.

Висновки.
Експериментально перевірено ефективність за-

стосування співвідношення обсягів тренувальних на-
вантажень в підготовці тхеквондистів 2 розряду 12–13 
років про що вказує відсотковий приріст показників 
тестування та статистично значуще (Р<0,05) розхо-
дження у всіх випробуваннях. На етапі попередньої 
базової підготовки для тхеквондистів найефективні-
ша побудова тренувального процесу двомісячного пе-
ріоду має таке співвідношення обсягів тренувальних 
засобів: базова техніка тхеквондо – 11%, формальні 
комплекси бойових вправ – 5%, спеціально-підготовчі 
вправи – 3%, вправи на снарядах – 2%, вправи з парт-




