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ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ
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ВИМОГИ ДО НАПОВНЕНОСТІ ГРУП 
З ОЛІМПІЙСЬКИХ СПОРТИВНИХ 

ЄДИНОБОРСТВ У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ 
СПОРТИВНИХ ШКОЛАХ

Палатний Артур
Комітет Верховної Ради України з питань сім’ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму

Аннотация
Новые условия функциони-

рования сферы физической куль-
туры и спорта характерны для 
украинского общества после об-
ретения независимости, и общие 
глобализационные процессы обу-
словливают необходимость пере-
осмысления имеющихся стан-
дартов, в том числе, связанных с 
требованиями к наполняемости 
групп по олимпийским спортив-
ным единоборствам в детско-
юношеских спортивных школах. 
Цель: осуществить критический 
анализ требований к наполняемо-
сти групп отделений по олимпий-
ским спортивным единоборствам 
в детско-юношеских спортивных 
школах. Установлено, что требо-
вания к наполняемости групп в 
детско-юношеских спортивных 
школах имеют общие признаки 
для олимпийских спортивных 
единоборств. Присутствует по-
степенное уменьшение количе-
ства учеников в группах ДЮСШ 
от этапа начальной подготовки 
(14-10 человек) к этапу подготов-
ки к высшим достижениям (4-2 
человека). На этапе максималь-
ной реализации индивидуальных 
возможностей и в дальнейшем 
для видов олимпийских спор-
тивных единоборств характерна 
индивидуальная работа со спорт-
сменами. Негативные тенденции 

наполняемости групп детско-
юношеских спортивным школ по 
олимпийским спортивных еди-
ноборствам указывают на необ-
ходимость существенного пере-
смотра стратегий формирования 
многолетней системы подготовки 
спортсменов и в целом развития 
видов спорта в пределах указан-
ной группы с учетом направлений 
детского, юношеского, резервно-
го, любительского спорта, спорта 
высших достижений (олимпий-
ского и профессионального).

Ключевые слова: требова-
ния, количество, группы, едино-
борства.

Annotation
Current terms and conditions for 

physical culture and sports sphere 
functioning, peculiar to independent 
Ukrainian society, as well as general 
globalization processes,  necessi-
tate  reconsideration of the existing 
standards, including those related 
to the requirements for making-up 
Olympic combat sports groups at 
children’s-and-youth sports schools. 
Objective: to carry out a critical 
analysis of the requirements for 
making-up Olympic combat sports 
groups at children’s-and-youth 
sports schools.  It has been ob-
served that general requirements to 
group making-up at children’s-and-

youth sports schools have much in 
common with the formation of the 
Olympic combat sports groups.  A 
gradual decrease in the number of  
pupils in the children’s-and-youth 
sports schools groups from the ini-
tial training groups (14-10 persons) 
to the stage of elite sport achieve-
ments (4−2 persons) could be ob-
served.    The stage of maximum 
individual opportunities realization, 
as well as further stages, all kinds of 
the Olympic combat sports is char-
acterized by individual approach to 
athletes. Negative tendencies pecu-
liar to the Olympic combat sports 
groups making-up at children’s-
and-youth sports schools indicate 
the need for a substantial revision 
of strategies for a multi-year ath-
letes training system elaboration, 
as well as the development of kinds 
of sports in general within this par-
ticular group, taking into account 
the spheres of children’s, youth, re-
serve, amateur and elite sports (both 
Olympic and professional ones).  

Key words: requirements, num-
ber, groups, combat sports. 
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Постановка проблеми. Роз-
виток олімпійських видів спорту 
є пріоритетом у діяльності бага-
тьох державних організаційних 
структур, які безпосередньо та 
опосередковано пов’язані зі сфе-
рою фізичної культури та спорту 
[8, 14, 15]. Побудова підготовки 
збірних із цих видів спорту пе-
ребуває також під пильним на-
глядом національних федерацій 
з видів спорту. Однак організація 
усієї системи не може обійтися 
без системно важливих ступе-
нів формування підготовленості 
спортсменів, зокрема їхнього пе-
ребування на етапах багаторічно-
го удосконалення [8]. Однак нові 
умови функціонування сфери фі-
зичної культури та спорту харак-
терні для українського суспіль-
ства після набуття незалежності 
та загальні глобалізаційні проце-
си [12, 13, 14] зумовлюють потре-
бу переосмислення наявних стан-
дартів, у тому числі, – пов’язаних 
із вимогами до наповненості 
груп з олімпійських спортивних 
єдиноборств у дитячо-юнацьких 
спортивних школах.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Серед загалу на-
укової інформації галузі фізичної 
культури та спорту визначення 
історичних аспектів розвитку за-
ймає чільне місце. Увага багатьох 
фахівців була зосереджена на ви-
світленні питань Олімпійського 
руху в Україні [1, 2, 13, 14, 15]. 
Наявна частина досліджень щодо 
висвітлення особливостей підго-
товки спортсменів різної кваліфі-
кації з олімпійських спортивних 
єдиноборств та їх досягнень [3, 
4, 8, 16]. Спостерігається певне 
зацікавлення питаннями розвит-
ку олімпійського спорту зі сто-
рони державних інституцій, що 
пов’язане із проведенням норма-
тивно-правової підтримки різних 
аспектів діяльності сфери фізич-
ної культури та спорту [5, 12]. 

Однак тривалий час організа-
ційні аспекти реалізації системи 
підготовки в олімпійських спор-
тивних єдиноборствах не повною 

мірою враховують реалії сього-
дення, що зумовило потребу кри-
тичного обговорення вимог до 
наповненості груп з олімпійських 
спортивних єдиноборств у дитя-
чо-юнацьких спортивних школах.

Мета дослідження: здійснити 
критичний аналіз вимог до напо-
вненості груп відділень з олімпій-
ських спортивних єдиноборств у 
дитячо-юнацьких спортивних 
школах.

Методи дослідження: теоре-
тичний аналіз та узагальнення 
даних наукової та методичної лі-
тератури і джерел інформаційної 
мережі Інтернет, аналіз докумен-
тальних матеріалів.

Результати дослідження та 
їх обговорення. З’ясування осно-
вних характеристик нормативно-
правового забезпечення діяль-
ності за напрямом спортивних 
єдиноборств програми Ігор Олім-
піад дає підстави для констатації 
високого рівня су-спільної ува-
ги. Згідно зі встановленою нами 
динамікою загальної кількості 
нормативно-правових докумен-
тів, пов’язаних із олімпійськими 
спортивними єдиноборствами за-
свідчено зростання зацікавленос-
ті з боку державних інституцій, 
починаючи з 2000-х років. Підви-
щення документотворення спо-
стерігається в роки Ігор Олімпіад 
і кожного наступного за ним, що 
пов’язане із результативністю ви-
ступів на цих змаганнях. Найбіль-
ші частки чинних документів на-
явні для дзюдо, боротьби вільної, 
боротьби греко-римської (88,12-
90,76%), водночас найнижча – 
для боксу (68,06% документів, 
пов’язаних із видом спорту). Роз-
поділ за категоріями свідчить про 
співвідношення: 55% для осно-
вних документів, 35% – індивіду-
альних та 10% змінюючи із загалу 
нормативно-правових докумен-
тів, пов’язаних із олімпійськими 
спортивними єдиноборствами. 
У межах окремих видів олімпій-
ських спортивних єдиноборств 
чітких критеріїв щодо співвідно-
шення за категоріями не спостері-

гається [4, 5, 6, 11, 13].
Результуючі впливи різних 

гілок влади представлені сукуп-
ністю документів, які регламен-
тують діяльність у сфері фізичної 
культури та спорту. Водночас ті 
чи інші зовнішні для галузі впли-
ви здійснювалися на нормативно-
правовому рівні достатньо нерів-
номірно. Серед загалу документів 
варто виокремити ті, які стосують-
ся внесення змін до переліку цен-
тральних спортивних шкіл вищої 
спортивної майстерності та спеці-
алізованих дитячо-юнацьких шкіл 
олімпійського резерву, видатки на 
утримання яких здійснюються з 
державного бюджету [9].

Нормативно-правове регулю-
вання спортивної діяльності та-
кож позначилося розробленням 
вимог до наповнюваності та віку 
учнів дитячо-юнацьких спортив-
них шкіл [10].

Вивчення встановлених вимог 
до мінімального віку вихован-
ців, які зараховуються до груп з 
олімпійських видів спорту комп-
лексних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл, дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл з видів спорту, 
спеціалізованих дитячо-юнаць-
ких шкіл олімпійського резерву, 
– дало підстави стверджувати, що 
серед запропонованих у нашому 
дослідженні видів спорту поча-
ток занять повинен припадати на 
7 років – для тхеквондо (ВТФ), 
8 років – дзюдо, 10 років – бокс, 
боротьба вільна, боротьба греко-
римська, фехтування та карате.

Виявлене можна розглядати з 
різних позицій. Відомо, що занят-
тя тими чи іншими видами спорту 
повинно відбуватися при набуття 
дітьми певних фізичних та пси-
хічних властивостей [7, 8]. Цей 
підхід є виправданим з позицій 
організації навчально-тренуваль-
ного процесу з метою досягнення 
високого спортивного результату. 

Однак у сучасній системі спор-
ту, притаманній нашій країні та 
більшості країн пострадянсько-
го простору, можна спостерігати 
суттєве зниження наповненості 
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груп різного віку внаслідок дії 
різноманітних чинників соціаль-
но-економічного характеру. За 
цих умов можна говорити про 
наявність конкуренції між різни-
ми групами видів спорту та без-
посередньо видами спорту щодо 
залучення дітей. Ще більшою є 
проблема зацікавити та втримати 
в межах спортивної секції дітей, 
обдарованих в руховому та пси-
хофізіологічному плані.

З інших міркувань в практиці 
спорту можна спостерігати непо-
одинокі випадки залучення дітей 
до занять тими чи іншими видами 
спорту в надзвичайно ранньому 
віці (порівняно з нормативними 
вимогами). Зокрема яскравий 
приклад В. Ломаченка (станом на 
сьогодні – дворазовий олімпій-
ський чемпіон та чемпіон світу за 
версією WBO у напівлегкій вазі 
та другій напівлегкій вазі), який 
під керівництвом батька розпочав 
тренування у ранньому віці.

Проте такий підхід (залучення 
дітей до занять спортивними єди-
ноборствами) вимагає суттєвого 
перегляду науково-методичного 
підґрунтя усієї системи підготов-
ки спортсменів та особливо – на 
початкових етапах. Фактично по-
трібно розглядати створення пев-
ного превентивного рівня занять 
руховою діяльністю, пов’язаною 

зі структурою та змістом виду 
спорту (групи). У випадку групи 
олімпійських спортивних єдино-
борств це може бути реалізова-
но на прикладі ігрових засобів з 
елементами єдиноборств, вправ 
на килимі (татамі) тощо в умовах 
дошкільних навчальних закла-
дів, молодшої школи тощо. Вод-
ночас, проведення таких занять 
жодним чином не повинно бути 
ототожнене з цільово-результа-
тивною спрямованістю системи 
підготовки спортсменів. Йдеть-
ся виключно про специфічні за-
соби розвитку загальної фізич-
ної підготовленості та пошуку 
об’єктивних мотиваційних чин-
ників.

Зазначене дасть підстави 
збільшити конкурентність із за-
лучення дітей до занять певними 
видами спорту, створити перед-
умови для подальшого заняття 
будь-якими видами рухової ак-
тивності, закласти основу під 
гармонійний функціональний та 
фізичний розвиток дітей тощо [7, 
8, 14, 16].

Повернемось до аналізу норм 
наповнюваності груп відділень з 
олімпійських видів спорту комп-
лексних дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл, дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл з видів спорту, 
спеціалізованих дитячо-юнаць-

ких шкіл олімпійського резерву 
(рисунок) [10]

За отриманими даними наявні 
спільні тенденції для всіх з зазна-
чених видів спорту. Вони прояв-
ляються поступовим зменшенням 
кількості учнів у групах ДЮСШ: 
від етапу початкової підготовки 
(1-2 рік) до етапу підготовки до 
вищих досягнень (10 рік і далі). 
Проте кількісні показники мають 
певні відмінності. Найбільша на-
повнюваність на початковому 
етапі передбачена для карате та 
тхеквандо (14 осіб) та найменша 
для фехтування (за окремим ви-
дом зброї) – 10 осіб у групі. Упро-
довж усіх років навчально-трену-
вальної діяльності ці пропорції 
певною мірою зберігаються. На 
етапі попередньої базової підго-
товки чисельність груп становить 
від 6-10 (3 рік тренувань) до 4-8 
на завершення цього етапу (6 рік 
тренувань). За етап спеціалізо-
ваної базової підготовки ці по-
казники зазнають ще більшого 
зниження (до 3-6 осіб у групі) 
та найменшими є для груп під-
готовки до вищих досягнень (2-4 
спортсмени). Можна припустити, 
що на етапі максимальної реаліза-
ції індивідуальних можливостей 
та в подальшому для наших видів 
спорту характерною є індивіду-
альна робота зі спортсменами.

Рис. Динаміка норм наповнюваності груп (мінімальна кількість) 
відділень з олімпійських спортивних єдиноборств
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Проте ми б хотіли виступити 
з критичним аналізом узагальне-
ного підходу до запропонованих 
даних. Керуючись об’єктивними 
чинниками соціально-економіч-
ного, політичного, нормативно-
правового регулювання різних 
сфер діяльності, у тому числі, – 
спорту, сучасними тенденціями 
глобального, міжнародного та 
національного розвитку спорту  – 
загалом та окремих видів спорту, 
ми висуваємо низку положень, які 
можуть бути враховані при по-
дальшому розвитку олімпійських 
спортивних єдиноборств.

Запропоновані норми [10] є 
наслідком тривалої та ґрунтов-
ної експансії «радянського спор-
ту» в умовах незалежності нашої 
країни за потреби переходу до 
ринкових відносин. На сьогодні 
окрім загально прийнятих норм 
підготовки спортсменів в умовах 
ДЮСШ (тощо) є широке коло 
можливостей. Вони пов’язані з 
можливістю організації та за-
безпечення системи підготовки 
спортсменів в умовах спортивних 
клубів, різних структурних оди-
ниць інших громадських органі-
зацій. Вони, своєю чергою, мають 
можливість самостійно визначати 
політику свого розвитку.

Окрім цього, можна ствер-
джувати, що наявні тенденції до 
зменшення кількість спортсме-
нів при переході від одного до 
іншого рівні в групи ДЮСШ при 
об’єктивній неможливості збіль-
шення кількості штатних одиниць 
працівників змушує до штучного 
зменшення кількості спортсменів. 
Також при такому підході втрача-
ється значна частина спортсме-
нів, які за певними обставинами 
(об’єктивними чи суб’єктивними) 
не змогли розкрити свого потен-
ціалу на попередніх етапах, не 
показали потрібного рівня резуль-
тату та виявилися «професійно 
непридатними».

На наш погляд, раціональним 
при утвореній ситуації сьогоден-
ня є збереження якомога більшої 
частини дітей (інших осіб), які 

самостійно прийшли до секції за 
рахунок диференціації цільової 
спрямованості їхніх занять. Тоб-
то, для одних потрібно проводити 
заняття зі спрямованістю на спорт 
вищих досягнень, для інших, – з 
метою забезпечення конкурент-
ного середовища та ще для час-
тини спортсменів – із метою збе-
реження спортивних осередків, 
популяризації виду спорту на різ-
них рівнях та для представників 
різних вікових груп (від учнів до 
ветеранів спорту та «аматорів»). 
Під «аматорами» ми розуміємо 
тих осіб, які упродовж свого жит-
тя професійно (на рівні спорту 
вищих досягнень) або взагалі не 
займалися видом спорту, проте 
на певному життєвому відрізку 
прийняли рішення долучитися до 
цікавих для них занять тим чи ін-
шим видом.

Водночас для тих, хто не ви-
явив самостійного бажання за-
лучитися до занять тим чи іншим 
видом спортивних єдиноборств 
потрібно визначити чинники 
їхньої мотивації та, ймовірно, 
проводити цілеспрямовану піар 
компанію з метою популяризації 
(засоби масової інформації, соці-
альні мережі тощо) [7].

Висновки. Вимоги до напов-
неності груп у дитячо-юнаць-
ких спортивних школах мають 
спільні ознаки для олімпійських 
спортивних єдиноборств. Наявне 
поступове зменшення кількості 
учнів в групах ДЮСШ від ета-
пу початкової підготовки (14-10 
осіб) до етапу підготовки до ви-
щих досягнень (4-2 особи). На 
етапі максимальної реалізації ін-
дивідуальних можливостей та, в 
подальшому – для видів олімпій-
ських спортивних єдиноборств 
характерна індивідуальна робота 
зі спортсменами.

Негативні тенденції щодо 
наповнюваності груп дитячо-
юнацьких спортивних шкіл з 
олімпійських спортивних єди-
ноборств вказують на потребу 
суттєвого перегляду стратегій 
формування багаторічної системи 

підготовки спортсменів і загалом 
розвитку видів спорту в межах 
зазначеної групи з урахуванням 
напрямів дитячого, юнацького, 
резервного, аматорського спорту, 
спорту вищих досягнень (олім-
пійського та професійного).

Перспективи подальших до-
сліджень передбачають визна-
чення напрямів удосконалення 
системи підготовки спортсменів 
у контексті стратегії розвитку 
олімпійських спортивних єдино-
борств в Україні.
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