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ВИСНОВКИ 
Всесвітні ігри є міжнародною спортивної подією, які проводяться один раз на чотири роки наступного року після 

Олімпійських ігор. В історичному розвитку вони зайняли вагоме місце у міжнародному спортивному та олімпійському русі, які 
мають підтримку з боку МОК, «СпортАккорду», спортивних федерацій олімпійських та неолімпійських видів спорту. До їх 
програми входять види спорту або їх дисципліни, які не входять до програми Олімпійських ігор та види спорту, які претендують 
на включення їх в програму Олімпійських ігор. Особливості тенденцій розвитку Всесвітніх ігор можна розглядати з боку кількості 
їх проведення, кількості країн-учасників, спортсменів-учасників змагань та глядачів, особливостей обов’язкової та 
демонстраційної програми, кількості розіграних комплектів медалей та залучення ЗМІ.  Розвиток Всесвітніх ігор обумовлюється 
особливостями правил змагань Всесвітніх ігор, в яких чітко прописано, що на програму змагань впливає інфраструктура міста-
організатора, національні традиції та політика спортивних федерацій, які надають заявку щодо включення виду спорту або їх 
дисциплін до програми й регламентують кількість ліцензій. 

Аналіз показав, що тенденції розвитку Всесвітніх ігор, з одного боку, обумовлюється взаємодіями представників МАВІ, 
МОК, СпортАккорду, Організаційного комітету міста-проведення та міжнародних спортивних федерацій з неолімпійських видів 
спорту, які впливають на формування  програми змагань, що в свою чергу розширює діапазон комплектів медалей. З іншого – 
інтенсивний розвитку неолімпійських видів спорту на різних континентах світу приводить до збільшення кількості країн-учасників 
та конкуренції. 

ПЕРСПЕКТИВАМИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ є аналіз співвідношення сил на міжнародній арені в рамках 
Всесвітніх ігор під егідою СпортАккорду, Всесвітніх інтелектуальних ігор,  Всесвітніх ігор військовослужбовців, Всесвітніх ігор 
ветеранів, Всесвітніх ігор поліцейських.  
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ЕТАПНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ТРЕНОВАНОСТІ 
СПОРТСМЕНА-ЄДИНОБОРЦЯ НА ЕТАПІ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗМАГАНЬ 

У статті автор зупинився на вивченні функції етапного контролю. При цьому ним було враховано, що 
реалізація етапного контролю як функції управління припускає отримання інформації про стан систем 
функціонального забезпечення роботи в процесі самого етапу. Це передбачає вдосконалення параметрів 
тренувальної діяльності і необхідність здійснювати на цій основі вдосконалення поточного й оперативного 
контролю як засобів реалізації результатів етапного контролю, пов'язуючи їх в єдину систему управління 
тренувальним процесом. Аналіз даних спеціальної літератури привів до розуміння автором того, що проблема 
реалізації контролю як функції управління на основі застосування результатів оцінки для спрямованої модифікації 
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тренувального процесу досліджена недостатньо. Нормування тренувальних навантажень на основі вивчення реакції 
організму на навантаження з урахуванням співвідношення «доза-ефект» впливу здійснюється в системі 
кваліфікованої підготовки рідко. Одночасно автор підкреслює реалізацію етапного контролю як функції управління, 
яку здійснено при взаємозв'язку функції оцінки підготовленості і відбору спортсменів, що створює певні передумови 
для вдосконалення інтеграційних процесів у системі управління тренувальним процесом. 

Ключові слова: етапний контроль, спеціальна працездатність, модельні характеристики, оптимізація, 
тренувальний процес, спортсмени-єдиноборці.  

 
О.В. Донец «Этапный контроль как функция управления системой функционального состояния 

тренированности спортсмена-единоборца на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям» В 
статье автор отмечает, что в результате имеющегося эмпирического опыта сложилась мысль об актуальности, 
возможности и необходимости обоснования и разработки методического подхода относительно применения 
современных средств и методов контроля в спортивных единоборствах с учетом целевых установок 
тренировочного процесса в период непосредственной подготовки к соревнованиям. 

Ключевые слова: этапный контроль, специальная работоспособность, модельные характеристики, 
оптимизация, тренировочный процесс, спортсмены - единоборцы.  

 
O. Donets.  A stage control as function of management of the functional state of trained of single combat sportsmen 

the system is on the stage of direct preparation to the competitions. In the article an author was stopped for the study of function of 
a stage control. It was thus taken into account them that realization of a stage control as assumes management functions receipt of state 
information systems of the functional providing of work in the process of the stage. It envisages perfection of parameters of training 
activity and necessity to carry out on this basis perfection of current and operative control as facilities of realization of results of a stage 
control, binding them in single control system by a training process. The analysis of data of the special literature resulted in 
understanding the author of that problem of realization of control as management functions on the basis of application of results of 
estimation for the directed modification of training process investigational not enough. Setting of norms of the training loading on the 
basis of study of reaction of organism on loading taking into account correlation the "dose-effect" of influence comes true in the system 
of skilled preparation rarely. At the same time an author underlines realization of a stage control as to the management function that is 
carried out at intercommunication of function of estimation of preparedness and selection of sportsmen that creates certain pre-
conditions for perfection of integration processes in control system by a training process. 

Key words: a stage control, special capacity, model descriptions, optimization, training process, single combat sportsmen.  
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. 

З-поміж інших вагомих завдань удосконалення системи спортивної підготовки, актуальним напрямком постає збільшення 
змагальної практики як ефективного засобу мобілізації функціональних ресурсів організму спортсменів, стимуляції 
адаптаційних процесів і підвищення на цій основі ефективності процесу спортивної підготовки. Це проявляється у 
збільшенні числа змагальних днів і тривалості змагального періоду, числа змагань, стартів, ігор, поєдинків [19]. 
Реалізація цього напрямку значуща для спортивних єдиноборств, зокрема боксу, де останнім часом не лише 
збільшилася кількість престижних змагань, але й намітилася стійка тенденція до зміни структури самої змагальної 
діяльності. У зв'язку з цим, дедалі більшої ваги набуває ефективність тренувального процесу в тих структурних 
утвореннях річного циклу підготовки, у яких спортсмени здійснюють передзмагальну підготовку. Насамперед, привертає 
увагу етап безпосередньої підготовки до змагання, який у річному циклі є ключовим щодо забезпечення готовності 
спортсменів до головних змагань сезону [17]. При цьому на перший план виходить реалізація системи управління, котра 
включає планування, моделювання і прогнозування, відбір і орієнтацію на етапах багаторічної  спортивної підготовки, її 
контроль. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається 
автор. У спорті реалізація контролю як функції управління багато в чому залежить від вибору інформативних методів 
оцінки тренувального процесу і стану спортсменів. Ефективність управління в єдиноборствах тісно пов’язана з умінням 
урахувати залежність загальновідомих критеріїв оцінки від індивідуальних особливостей спортсмена. Суттєвим є те, що 
такі індивідуальні можливості проявляються в різноманітних складних поєднаннях [15] і це істотно ускладнює систему 
контролю і її реалізацію як функцію управління тренувальним процесом у єдиноборствах.  

Актуальність вирішення цієї проблеми загострюється в передзмагальному і змагальному періодах підготовки 
спортсменів, коли особливу увагу привертає до себе необхідність оцінки високоспеціалізованих компонентів спеціальної 
витривалості єдиноборців та врахування факторів, які визначають можливості реалізації наявного рухового потенціалу 
[1]. На можливості і, водночас, на складність вирішення зазначеної проблеми вказують провідні спеціалісти в спортивних 
єдиноборствах [18, 21]. Унаслідок наявного емпіричного досвіду склалася думка про актуальність, можливість і 
необхідність обґрунтування та розробки методичного підходу щодо застосування сучасних засобів і методів контролю в 
спортивних єдиноборствах з урахуванням цільових настанов тренувального процесу в період безпосередньої підготовки 
до змагань. Як відомо, основні напрямки контролю визначаються компонентами структури спеціальної витривалості 
спортсменів. Виходячи з цього, береться до уваги факт, що єдиноборства відносяться до видів спорту, у яких рухова 
діяльність досягає субмаксимальної і вище потужності [9, 24]. Тому в основі системи контролю, яка склалася в 
єдиноборствах, лежить оцінка енергетичних процесів забезпечення спеціальної працездатності спортсменів. При цьому 
особливу увагу дослідники приділяють оцінці психічного стану спортсменів, а комплекс сенсомоторних реакцій 
розглядають як один із найважливіших показників тренованості єдиноборців [8, 13]. 
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Водночас у спеціальній літературі зауважено, що проблема реалізації функції контролю виникає на етапі 
безпосередньої підготовки до змагання, оскільки в цей період на перше місце виходить оцінка здатності організму до 
реалізації накопиченого потенціалу. Ця здатність пов'язана з реактивними властивостями організму, які забезпечують 
здатність швидко, адекватно і повною мірою реактивно реагувати на навантаження [20, 23]. Стає очевидним, що система 
контролю єдиноборців на етапі безпосередньої підготовки до змагання допускає оцінку не лише показників 
працездатності спортсменів, але й тих сторін реактивних властивостей організму, які лежать в основі формування 
високого мобілізаційного потенціалу спортсменів у процесі тренувальної й змагальної діяльності [7]. Є всі підстави 
вважати, що інтегрована оцінка працездатності спортсменів і реактивних властивостей організму дозволить не лише 
визначити рівень розвитку функціональних можливостей спортсменів, але й уточнити спеціалізовану спрямованість 
тренувального процесу з урахуванням оптимізації співвідношення «доза-ефект» впливу [22, 26]. Це, вочевидь, дозволить 
не лише підвищити рівень спеціальної працездатності, але й збільшити здатність до його реалізації в процесі змагальної 
діяльності. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Отже, необхідність теоретичного обґрунтування й 
експериментальної перевірки нових засобів реалізації контролю як функції управління на етапі безпосередньої 
підготовки до змагання зумовила вибір теми нашого дослідження «Система контролю спеціальної працездатності 
спортсменів-єдиноборців (бокс, кікбоксинг) на етапі безпосередньої підготовки до змагань». В основі розробки цієї 
моделі лежить інтегрована оцінка працездатності спортсменів і функціонального забезпечення роботи [10,11]. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до теми 2.9 «Індивідуалізація тренувального процесу кваліфікованих 
єдиноборців» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011−2015 рр. Міністерство 
України у справах сім'ї, молоді та спорту (номер державної реєстрації 0111U001723). Роль автора полягає в теоретичному 
обґрунтуванні та експериментальній перевірці контролю як функції управління підготовки спортсменів. 

Мета роботи – обґрунтувати й розробити методичний підхід, спрямований на вдосконалення системи контролю й 
засобів її реалізації в умовах підготовки кваліфікованих спортсменів-єдиноборців на етапі безпосередньої підготовки до змагань. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В. А. 
Запорожанов [12], обґрунтовуючи засоби і методи етапного контролю, виділяє два головних напрямки в його проведенні. 
Перший – передбачає вивчення закономірностей відновлення рухової функції спортсменів залежно від віку, кваліфікації, 
періодизації тренувального процесу в умовах багаторічної підготовки, чотирирічних олімпійських циклів, річного циклу і т. 
д. При цьому використовується широкий комплекс біологічних, біодинамічних критеріїв, основними з яких є рухові 
показники. Другий напрямок базується на використанні методів аналізу з метою об'єктивного опису закономірностей 
розвитку організму спортсменів, відбору мінімальної кількості показників, які адекватно відбивають етапні зміни стану 
спортсменів [12]. В. А Запорожанов також акцентує увагу при організації етапного контролю на значенні результатів 
тестування, які мають практичний інтерес для тренера і спортсмена, якщо вони обговорюються як мінімум у двох 
напрямках: 

 перший, коли дані обстеження конкретного спортсмена зіставляються з даними, зареєстрованими у
великої групи спортсменів. Об'єктивність висновків про стан обстежуваного спортсмена може бути істотно підвищена 
шляхом зіставлення його даних із модельними характеристиками, розробленими з урахуванням статі, віку, спортивної 
кваліфікації і профілю спеціалізації спортсменів. Це дає можливість тренерові говорити про «високий», «середній» або 
«низький» рівень розвитку свого спортсмена; 

 другий, коли дані використовуються як критерій показників, зафіксованих раніше в того ж самого
спортсмена, для порівняння їх значення з тими, які були зареєстровані у нього при попередніх обстеженнях [12]. 

Технологія етапного управління досить складна, вимагає обстеження спортсмена за широкою програмою, яка 
включає соціально-психологічні, медико-біологічні, педагогічні показники, і зіставлення даних конкретного спортсмена з 
оцінними таблицями, шкалами, модельними характеристиками або іншими нормативами, що дозволяють визначити його 
перспективність. У процесі відбору знаходять місце усі види контролю. Проте найбільш взаємопов'язаним із завданнями 
відбору є все ж етапний контроль, який дозволяє виявити темпи приросту окремих показників у процесі тренування [16]. 

Отже, контроль спортсменів-єдиноборців на етапі безпосередньої підготовки до змагань є складовою контролю 
в спортивному тренуванні і залишається актуальним як об'єктивна оцінка стану рухових функцій, психічних процесів і 
спортивно-технічної майстерності спортсменів – єдиноборців у конкретних умовах спортивної діяльності для підвищення 
ефективності спортивного тренування. 

Для оцінки стану тренованості спортсменів – єдиноборців на етапі безпосередньої підготовки до змагань є 
необхідним комплексне вивчення абсолютних, парціальних показників спеціальної працездатності і психологічної 
діяльності спортсменів, з урахуванням того, що найбільшу діагностичну цінність при цьому мають не окремі параметри, а 
динаміка їхніх міжсистемних і внутрішньо системних взаємозв'язків. Отримання інформації за допомогою спеціальної 
апаратури, а безпосередньо на практиці – методами педагогічного спостереження і тестування апаратними методами 
виокремлює педагогічне спостереження і контрольні вправи (тести) як основні методи педагогічного контролю. 

Педагогічний контроль підготовки спортсменів-єдиноборців на етапі безпосередньої підготовки до змагань є 
дуже важливим, оскільки його практичним наслідком виступають рекомендації, що визначають норми тренувальних 
навантажень, раціональні напрямки в організації занять, рішення, які підвищують ефективність навчально-тренувального 
процесу і фізичного виховання в цілому. Правильно організований контроль спортсменів-єдиноборців на етапі 
безпосередньої підготовки до змагань як складової контролю в спортивному тренуванні є основою для проведення в 
подальшому контролю змагальної діяльності. Його ефективність, надійність висновків про стан спортсмена залежать від 
того, які показники використовує тренер. Розробка методики автоматизованої оцінки спеціальної підготовленості 
єдиноборців на окремих етапах тренувального процесу є складовою розробки індивідуальних моделей підготовленості 
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до змагань єдиноборців різної кваліфікації на основі їх працездатності з використанням показників сенсомоторики 
спортсменів як засобу регуляції передзмагальних навантажень. 

Cутність контролю за станом підготовленості або працездатності спортсменів у циклі безпосередньої підготовки 
до змагань зводиться до декількох головних питань, серед яких найпершим є врахування істотних індивідуальних 
відмінностей, що виявляються в спортсменів у зв’язку з типологічними особливостями будови тіла, фізичного розвитку, 
психіки і рівня підготовленості або тренованості. Об’єктивною є й необхідність виявляти найбільш інформативні 
показники, які відповідають особливостям кожного спортсмена. Практика свідчить про раціональність, цілеспрямованість 
такого підходу, оскільки інформативність одних і тих самих показників у різних спортсменів неоднакова [10]. 

Контроль на етапі передзмагальної підготовки має на увазі визначення ефективності не лише параметрів, які 
впливають на якість тренувального процесу, але й самої змагальної діяльності [6, 12, 14, 21]. Поєднання засобів 
контролю тренувального процесу і змагальної діяльності суттєво підвищує надійність контролю в цілому і дозволяє 
комплексно керувати процесом підготовки спортсменів. На основі узагальнення досвіду, теоретичних і практичних 
досліджень учені детально виклали актуальні питання, пов'язані з передзмагальною підготовкою боксерів, особливо 
високого класу, який вони визначають як найбільш відповідальний і напружений етап тренувального процесу. У ході 
передзмагальної підготовки здійснюється точне управління тренованістю боксера (доведення її до оптимального рівня), 
підтримка спортивної форми, забезпечення психічної готовності, відбувається вдосконалення техніки і тактичних дій, 
проводиться програмування спортивної боротьби і поведінки боксера та його підготовки протягом року, аналізуються 
специфіка тренувального процесу в передзмагальний період та індивідуальні особливості спортсменів [5].  

Результати тестових випробувань порівнюються із спостереженнями за поведінковими реакціями в побуті, на 
тренуваннях, під час бойових вправ і спарингів, із суб'єктивними відгуками спортсменів про їхній стан, потім робиться 
висновок про психологічні особливості тренованості спортсмена. Такий підхід значно підвищує надійність контролю в 
цілому і дозволяє комплексно управляти процесом підготовки спортсменів. Враховуючи значні індивідуальні відмінності, 
що виявляються у спортсменів у зв'язку з типологічними особливостями складу тіла, фізичного розвитку, психіки і рівня 
підготовленості або тренованості, необхідно виявляти найбільш інформативні показники, які відповідають особливостям 
спортсменів. Це особливо доцільно у зв’язку з розбіжностями в інформативності однакових показників у різних 
спортсменів.  

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ. Зважаючи 
на певну суперечливість описаних підходів до передзмагальної підготовки, контроль спортсменів-єдиноборців на етапі 
безпосередньої підготовки до змагань можемо вважати дослідженим у недостатньо повному обсязі, але бачимо, що практично 
всі дослідження у спорті сучасними теоретиками і практиками проводяться із використанням педагогічних та апаратних методів 
контролю спеціальної працездатності спортсменів-єдиноборців. 
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Єрмолаєва  Я.С. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України 

ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТАНЦЮРИСТІВ В СПОРТИВНИХ ТАНЦЯХ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ 
НА  ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ 

Мета: визначення типу темпераменту у спортивних танцях, для ефективного формування емоційної стійкості у 
танцюристів. Завданнями дослідження було вивчення особистісних особливостей спортсменів в спортивних танцях, що 
впливають на їх емоційну стійкість, а також визначення умов формування емоційної стійкості, які залежать від типу 
темпераменту танцюристів. Матеріал: у дослідженні взяли участь 40 спортсменів  у віці 12-14 років. Результати: 
встановлено, при обстеженні танцюристів на виявлення типу темпераменту, з 40 спортсменів, які брали участь у 
дослідженні, у 13 танцюристів (32%) переважає тип темпераменту, як холерик, у 2 танцюристів (5%) такий тип 
темпераменту, як флегматик, у  21 танцюриста (53%) сангвінік і у 4 танцюристів (10%) меланхолічний тип 
темпераменту. 

Ключові слова: танці, емоції, стійкість, особистість, спорт, діяльність, ефективність, темперамент. 




