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Арканія Русудан
Харківська державна академія фізичної культури

Аннотация
Цель: обосновать направления 

совершенствования спортивной 
подготовленности юных таэквон-
дистов с целью улучшения резуль-
татов их соревновательной дея-
тельности и технико-тактического 
мастерства. Материал и методы: в 
ходе исследования использованы 
следующие методы: теоретиче-
ский анализ и обобщение науч-
но-методических литературных 
источников, педагогические на-
блюдения, опрос 19 ведущих экс-
пертов и специалистов по таэк-
вондо и 24 юных таэквондистов, 
анкетирование; анализ видеома-
териалов соревновательной дея-
тельности юных таэквондистов; 
метод тестов; метод экспертных 
оценок; педагогический экспери-
мент; хронометрирование; моде-
лирование. Результаты: доказано, 
что для совершенствования спор-
тивного мастерства и повышения 
эффективности тренировочного 
процесса юных таэквондистов ис-
ключительное значение приобре-
тает направляющая деятельность 
тренера ‒  с одной стороны и, с 
другой ‒ использование коррек-
тирующей информации при целе-
направленном самоконтроле таэк-
вондиста; определены негативные 

тенденции в современном трени-
ровочном процессе юных таэквон-
дистов. Выводы: обосновано, что 
использование комплекса специ-
ализированных тренажеров и ме-
тода круговой тренировки позво-
ляет научить юного таэквондиста 
атакующим и защитным действи-
ям, способствует существенному 
совершенствованию спортивной 
подготовленности юных таэквон-
дистов; доказано, что процедура 
оценки спортивной подготовлен-
ности юных таэквондистов долж-
на учитывать элементы результа-
тивных и часто применяемых в 
соревновательных поединках тех-
нических действий.

Ключевые слова: таэквондо, 
таэквондист, тренировки, сорев-
новательная техника, специали-
зированные тренажеры.

Annotation
Purpose: to prove the directions 

of improvement of sports training of 
young Taekwondo with the aim of 
improving the results of their com-
petitive activity and the technical and 
tactical skills. Material and Methods:  
the study used the following meth-
ods: theoretical analysis and gen-
eralization of scientific-methodical 
literature; pedagogical observation, a 

    ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ
    СПОРТСМЕНІВ

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ 
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ 

ТАЕКВОНДИСТІВ І ПОКРАЩЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

survey of 19 leading experts in Tae-
kwondo and 24 young taekwondists 
questionnaire; the analysis of video 
data from the competitive activities 
of young taekwondists; method of 
test; method of expert evaluations; 
pedagogical experiment; time-keep-
ing; modeling. Results: proven to im-
prove sports skills and increase of ef-
ficiency of training process of young 
taekwondists guide important trainer 
operation and use of the correction 
information with the determined self-
control fighter; identified negative 
trends in the contemporary training 
process of young taekwondists. Con-
clusions: it is proved that the use of 
complex specialized equipment and 
the method of circuit training allows 
you to quickly teach a young fighter 
offensive and defensive actions, con-
tributes to a significant improvement 
of sports training of young taekwon-
dists; it is proved that the procedure 
for assessing athletic preparedness of 
young taekwondists should take into 
account the elements of effective 
tech-nical actions.

Keywords: Taekwondo, tae-
kwondist, training, competition 
technique, training, specialized ex-
ercise equipment.
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Постановка проблеми у за-
гальному вигляді та її зв’язок 
із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Ана-
ліз змагальної діяльності юних 
таеквондистів свідчить про те, 
що вона проходить у варіатив-
них умовах, при дефіциті часу та 
необхідності приймати рішення 
при протидії супротивника. Юні 
таеквондисти протягом поєдинку 
в кілька разів частіше застосову-
ють базові прийоми, ніж всі інші. 
Аналіз таких досліджень вказує 
на необхідність у відповідному 
етапі спортивної підготовки вдо-
сконалювати базову техніку та-
еквондо та вносити відповідні 
корективи в програми розвитку 
та вдосконалення спеціальної 
фізичної підготовки. Досягнення 
максимальних показників зма-
гальної діяльності безпосередньо 
пов’язане із загальним обсягом 
тренувальних навантажень, які на 
сьогодні досягли критичних зна-
чень. Останнє змушує тренерів і 
спортсменів шукати ефективніші 
шляхи підготовки. На початкових 
етапах багаторічної підготовки 
спортивний результат визначаєть-
ся досконалістю рухів, що скла-
дають основу технічної оснаще-
ності в таеквондо. Враховуючи 
результати наукових досліджень, 
можна стверджувати, що успіш-
ність виступу юних таеквондис-
тів на змаганнях, в основному, 
залежить від уміння технічно 
правильно виконувати відносно 
нескладні атакуючі та захисні дії, 
від уміння швидко та своєчасно 
пересуватися і враховувати дис-
танцію до суперника.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Сучасний рівень 
спортивних досягнень у таеквон-
до вимагає цілеспрямованої ор-
ганізації багаторічної підготовки 
юних спортсменів, пошуку все 
більш ефективних організаційних 
форм, засобів і методів навчаль-
но-тренувальної роботи, а також 
контролю рівня підготовленості 
як інструменту управління та пла-
нування тренувального процесу. 

Наше дослідження базувалося на 
працях К.В. Ананченка, 2014 [1]; 
Г.М. Арзютова, 1999 [2]; С.С. Єр-
макова, 2010 [3]; А.П. Єфремова, 
2008 [4]; В.А. Назина, 2011 [5]; 
С.В. Павлова, 2006 [6]; С.Л. Па-
куліна, 2017 [7]; В.М. Платонова, 
2015 [8] та інших науковців. Ана-
ліз наукової літератури виявив 
недостатню розробку проблеми 
вдосконалення тренувального 
процесу таеквондистів з ураху-
ванням рівня їх підготовленості 
[9]. Актуальність нашого дослід-
ження пояснюється підвищенням 
вимог, які пред’являються до рів-
ня техніко-тактичної та фізичної 
підготовленості в сучасному та-
еквондо і недоліками діючої тех-
нології оцінки підготовленості 
юних спортсменів.

В сучасному таеквондо по-
стійно зростає швидкість ви-
конання технічних прийомів, 
підвищується їх ефективність 
за рахунок використання різних 
підготовчих дій, розроблюються 
нові техніко-тактичні з’єднання, 
що дозволяють отримати пере-
могу, змінюються правила зма-
гань. Тому наукова проблематика 
удосконалення спортивної під-
готовленості юних таеквондистів 
є актуальною та своєчасною, по-
требує проведення спеціальних 
досліджень.

Формулювання мети статті. 
Мета дослідження – обґрунтува-
ти напрямки вдосконалення спор-
тивної підготовленості юних та-
еквондистів з метою покращення 
результатів їх змагальної діяль-
ності та техніко-тактичної май-
стерності. Дослідження виконано 
згідно зі Зведеним планом науко-
во-дослідних робіт Харківської 
державної академії фізичної куль-
тури на 2011–2015 рр. за темою 
«Індивідуалізація тренувального 
процесу кваліфікованих єдино-
борців». У ході дослідження вико-
ристані такі методи: теоретичний 
аналіз і узагальнення науково-ме-
тодичних літературних джерел, 
педагогічні спостереження, опи-
тування 19 провідних експертів і 

фахівців з таеквондо і 24 юних та-
еквондистів, анкетування; аналіз 
відеоматеріалів змагальної діяль-
ності юних таеквондистів; метод 
тестів; метод експертних оцінок; 
педагогічний експеримент; хро-
нометрування; моделювання.

Результати дослідження та їх 
обговорення з викладом основ-
ного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів.  
Для української Федерації таек-
вондо ІТФ вступ до лав Спор-
тивного комітету України – це 
черговий крок на шляху поступо-
вого руху вперед. З моменту сво-
го створення Федерація не стоїть 
на місці, постійно розвивається. 
Нині вже щомісяця проводяться 
турніри міського, обласного, на-
ціонального рівнів, які збирають 
більш ніж півтисячі учасників. 
На міжнародній арені вона закрі-
пилася серед лідерів. У  Європі 
– стабільно друга (суперничаємо 
з росіянами). В світі українська  
Федерація таеквондо ІТФ  регу-
лярно входить до десятки, а то й 
до сімки, найкращих. І цього вже 
замало – час зазіхнути на команд-
ний п’єдестал пошани [11].

Завдяки впливу на всю по-
ведінку юного таеквондиста го-
стрих емоційних переживань 
створюються об’єктивні склад-
нощі в системі багаторічної під-
готовки.

Від одного тренування до ін-
шого за роки регулярних занять 
зростає разом з віком тактична 
майстерність спортсмена, оскіль-
ки багато тренувальних занять за 
своїми навантаженнями та умова-
ми прирівнюються до умов зма-
гань. Проведення тренувальних 
занять за своєю еквівалентністю 
часто перевищує напруження зма-
гальної діяльності. В ряді дослі-
джень було встановлено, що чим 
вище рівень майстерності спортс-
мена, тим вище темп його розумо-
вої діяльності. Швидкість сприй-
няття, переробка інформації, що 
поступає, вибір дії у відповідь 
багато в чому залежать від специ-
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що чинить серйозний вплив на 
підготовку таеквондиста, є вмін-
ня не лише глибоко осмислювати, 
але й швидко перемикати свою 
увагу з одного об’єкту на інший, 
знаходити взаємозв’язки в цих 
об’єктах і приймати логічно ви-
правдане рішення відповідно си-
туації, що швидко змінюється [11, 
с. 100].

Серед засобів і методів під-
готовки юних таеквондистів, на 
нашу думку, провідне місце за-
ймає робота з удосконалення 
тактичного мислення. Звичайно, 
рішення оперативно-тактичних 
завдань в єдиноборствах взагалі 
та в таеквондо, зокрема, за своєю 
специфікою значно відрізняється 
від розмаїття варіантів у спор-
тивних іграх. Проте тактична 
підготовка в таеквондо має свої 
специфічні особливості, удоско-
налювати які необхідно з перших 
же років занять боротьбою.

Атакуючі дії – це складні тех-
нічні удари, що протікають в умо-
вах крайнього дефіциту часу і 
силового опору, тому дати оцінку 
результату своїх дій юному таек-
вондисту важко. Тільки на осно-
ві систематичного зіставлення 
суб’єктивних та об’єктивних по-
казників виконаних рухів мож-
ливе правильне їх осмислення і 
розвиток здібностей контролю та 
управління рухами. Для вдоско-
налення спортивної майстернос-
ті та підвищення ефективності 
тренувального процесу юних та-

еквондистів виняткове значення 
набуває спрямована діяльність 
тренера ‒  з одного боку та, з ін-
шого – використання коригуючої 
інформації при цілеспрямова-
ному самоконтролі. Увагу юних 
таеквондистів при вдосконаленні 
технічної майстерності необхід-
но зосередити на провідних еле-
ментах структури, що визначають 
зміст рухової настанови.

Використання комплексу спе-
ціалізованих тренажерів і мето-
ду колового тренування дозволяє 
цілком реально навчити юного 
таеквондиста атакуючим і захис-
ним діям – швидко, ефективно і 
без травм. При навчанні атакую-
чим діям найбільш ефективним є 
використання тренажерних при-
строїв за методом колового тре-
нування. Методика вдосконален-
ня атакуючих дій розрахована на 
застосування тренажерних при-
строїв у режимі швидкісно-сило-
вої витривалості, для стабілізації 
параметрів основної рухової дії 
[9].

У сучасному тренувальному 
процесі юних таеквондистів спо-
стерігається ряд негативних тен-
денцій (рис. 1).

На нашу думку, процедура 
оцінки спортивної підготовле-
ності юних таеквондистів пови-
нна враховувати елементи ре-
зультативних і часто вживаних 
у змагальних двобоях технічних 
дій. В результаті аналізу сучасної 
змагальної діяльності таеквон-

фіки виду спорту, куди входить, 
в першу чергу, уявний комплекс 
можливих дій у відповідь: як в 
обороні, так і в нападі. Спортсме-
нові в найкоротші проміжки часу 
доводиться подумки прорахувати 
можливі варіанти і вибрати з них 
найбільш доцільні. Якість рішень, 
що приймаються, залежить від до-
свіду людини, тому можливість 
вибору рішення, його швидкість 
і ефективність далеко не еквіва-
лентні у хлопця-новачка, який 
тільки почав займатися таеквондо, 
і зрілого майстра, який присвятив 
цьому виду єдиноборства декілька 
років [10, с. 99].

Однією з основних проблем в 
системі підготовки таеквондистів 
є тактична підготовка або рішен-
ня техніко-тактичних завдань. Від 
спортсмена вимагається швидка 
оцінка обстановки і прийняття 
єдино правильного рішення. Усе 
це відбувається в умовах жорсткої 
протидії суперника, який бажає 
використовувати щонайменше 
зволікання для проведення контр-
прийому. При цьому до психіки 
спортсмена пред’являються дуже 
жорсткі вимоги, для задоволення 
яких потрібний цілий комплекс 
спеціальних психофізіологіч-
них якостей, куди входять пер-
цептивні, психомоторні, інтелек-
туальні та інші якості. Однією з 
основних є психічна стійкість – 
надійність функціонування всіх 
систем в умовах дефіциту часу.

Одним з основних чинників, 

Рис. 1. Негативні тенденції спортивної підготовленості юних таеквондистів
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дистів нами було виявлено, що 
істотну кількість ударів в спарин-
гу спортсмени проводять в осно-
вному чотирма технічними діями 
– це «піт-чагі», «двід-чагі», «до-
ліо-чагі» та «неріо-чагі». Вони 
складають понад 86,3% від за-
гальної кількості ударів, оцінених 
суддями в 127 обстежених нами 
двобоях. Ці удари використову-
ються таеквондистами в основно-
му в усіх атакуючих і контратаку-
ючих діях, оскільки є найбільш 
результативними в змагальних 
двобоях. Це пояснюється недо-
статнім рівнем технічної, тактич-
ної і психологічної підготовки і 
моделювання змагальної діяль-
ності юних таеквондистів.

З метою визначення ефектив-
ності моделювання змагальної 
діяльності таеквондістів за допо-
могою інтервальних бігових на-
вантажень і кидків манекену нами 
було проведено восьми тижневий 
експеримент у рамках основно-
го педагогічного експерименту. 
Характерною рисою тренування 
таеквондистів конт-рольної гру-
пи (КГ) було виконання достат-
ньо великих об’ємів рівномірного 
кросового бігу (до 60 км на тиж-
день ‒  у першій частині експе-
рименту і до 40 км ‒  у другій). 
Слід зауважити, що зміст трену-
вання експериментальної (ЕГ) та 
контрольної груп був ідентичним 
(удосконалення техніко-тактич-
них дій, загальна та спеціальна 
фізична підготовка, навчально-

тренувальні двобої, спортивні та 
рухливі ігри та ін.). Наприкінці 
експерименту у спортсменів ЕГ 
було зареєстровано достовірне 
підвищення показників витрива-
лості за показниками всіх трьох 
тестів (техніка виконання ударів 
руками і ногами, техніка вико-
нання маневрування, складність 
техніки) (при цьому достовір-
ність відмінностей (р < 0,05), у 
той самий час, як у представників 
КГ підвищився лише показник у 
рівномірному бігу на 3000 м. Під 
час порівняння остаточних даних 
ЕГ дала достовірні більш висо-
кі результати, ніж контрольна в 
бігу на 3000 м (р < 0,05), в тесті з 
виконанням ударів і біговому тес-
ті (р < 0,05). Це свідчить про те, 
що у спортсменів ЕГ в результаті 
моделювання рухової діяльності 
значно зросла здатність проти-
стояти втомі під час виконання 
інтервальних високо інтенсивних 
навантажень.

Показники змагальної діяль-
ності таеквондистів ЕГ і КГ до 
та після експерименту наведені в 
табл. 1.

Наприкінці експерименту 
спортсмени обох груп взяли 
участь у Чемпіонаті Харківської 
області. У представників КГ зни-
зилася активність ведення дво-
бою, про що свідчить достовір-
не зниження кількості реальних 
атак і збільшення інтервалу ата-
ки (р<0,05). На фоні збільшення 
кількості оцінених атак (р<0,05) 

і підвищення ефективності атаки 
(р < 0,05), знизилася ефективність 
захисту (р < 0,05). Крім цього 
зменшилася кількість виграних 
сутичок із значною перевагою та 
кількості попереджень, але досто-
вірних змін не зареєстровано.

Аналіз результатів змагальної 
діяльності спортсменів ЕГ свід-
чить про те, що в них спостеріга-
ється зростання всіх показників 
(р < 0,05), але при цьому кіль-
кість попереджень не змінилася. 
В цілому можна констатувати 
наступне: моделювання рухової 
діяльності борців за допомогою 
спринтерського бігу та виконання 
ударів при інтервальному режимі 
сприяє підвищенню можливості 
протистояти втомі під час вико-
нання нерівномірних інтенсив-
них навантажень, що, в свою чер-
гу, позитивно відображається на 
ефективності їх змагальної діяль-
ності. Стійке зростання кількості 
змагань вимагає від спортсмена 
значного розвитку спеціальних 
фізичних якостей і грамотних 
тактичних навичок ведення по-
єдинку. Висока значущість психо-
логічної підготовки на кожному 
етапі навчання обумовлена осо-
бливою важливістю відношення 
юного таеквондиста до резуль-
татів виступу на змаганнях будь-
якого рівня.

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень з цього на-
прямку. 1. Наукова проблематика 
удосконалення спортивної під-

Таблиця 1
Показники змагальної діяльності юних таеквондистів ЕГ і КГ до і після експерименту

Показники
КГ ЕГ

РДо експе-
рименту

Після екс-
перименту

До експе-
рименту

Після екс-
перименту

Кількість реальних атак, од. 6,03±0,08 5,52±0,087 5,6±0,12 6,4+0,1 р < 0,05
Кількість оцінених атак, од. 2,4±0,11 2,5±0,09 2,6±0,06 3,7±0,09 р < 0,05
Інтервал атаки, с 54,5±0,75 55,8±0,94 37,5±0,8 49,1±0,9 р < 0,05
Ефективність атаки, % 39,8±0,9 45,3±1,1 46,4±1,1 57,8+1,3 р < 0,05
Ефективність захисту, % 46,4±1,0 43,1 ±0,9 41,3±1,0 65,6+1,2 р < 0,05
Кількість чистих перемог, од. 3,12±0,1 3,0±0,12 3,12±0,11 5,38±0,13 р < 0,05
Кількість попереджень, од. 1,3±0,04 1,2±0,03 1,6±0,05 1,2+0,057 р < 0,05
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готовленості юних таеквондис-
тів  потребує спеціальних дослі-
джень. Актуальність проведеного 
дослідження зростає і в зв’язку з 
модернізацією механізмів оцінки 
дій юних таеквондистів протягом 
поєдинків і відсутністю програм-
но-нормативних матеріалів, що 
дозволяють оцінювати рівень їх 
спортивної підготовленості.

2. Використання комплек-
су спеціалізованих тренажерів і 
методу колового тренування до-
зволяє цілком реально навчити 
юного таеквондиста атакуючим і 
захисним діям, сприяє суттєвому 
удосконаленню спортивної під-
готовленості юних таеквондистів.

3. Процедура оцінки спортив-
ної підготовленості юних таек-
вондистів повинна враховувати 
елементи результативних і часто 
вживаних в змагальних двобо-
ях технічних дій. У подальшому 
перспективними є дослідження 
щодо розробки алгоритму комп-
лексної оцінки спортивної підго-
товленості юних таеквондистів, 
який враховує помилки, що допу-
щені при демонстрації елементів 
техніки виконання ударів і такти-
ки ведення поєдинку, та дозволяє 
об’єктивніше проводити оцінку 
готовності до змагальної діяль-
ності.
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