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Annotations
The relevance of the research is that current trends in the development of Olympic combat sports require a 

constant search for ways to improve the tactical skills of athletes of different ages and qualifications.
The purpose of the study is to identify and characterize the technologies of tactical training in modern combat 

sports.
Research methods and material. Theoretical analysis, documentary method, generalization of literature data 

and the Internet allowed us to identify the problematic field of tactical training in martial arts and formulate a 
research hypothesis. Later, an expert assessment was conducted with the involvement of forty experts in modern 
Olympic combat sports to determine their attitude to the implementation of tactical training of athletes at various 
stages of long-term improvement. The generalization of the experts' answers allowed us to determine the tactical 
training technologies used in the training process of athletes of different experience.

Research results. Technologies of tactical training of athletes that can be applied at different levels (general 
pedagogical, stage and local) have been identified. The most sought after in modern Olympic martial arts is pattern 
technology with elements of modification using a variety of tools – 55.00% of experts (n=40) supported its use. 
Other technologies are applied by a narrower circle of specialists: variant, with various tools – 30.00% of special-
ists; template with modification elements with limited range of tools – 7.50%; template, without modification, with 
limited range of tools – 2.50%; template-variant, with various tools – 5.00%. 

Conclusions. The universal technology of athletes’ tactical training, relevant for modern martial arts, is a tem-
plate with modifying elements, which provides the use of various tools. Other technologies (variable, template 
without modification, template and variable) are in demand for a narrow circle of specialists.

Keywords: combat sports, tactics, skills, stages, methods.

Анотація
Вступ. Актуальність дослідження полягає у тому, що сучасні тенденції розвитку спортивних єдино-

борств вимагають постійного пошуку шляхів удосконалення тактичної майстерності спортсменів різного 
віку та кваліфікації.

Мета дослідження – виявити та охарактеризувати технології тактичної підготовки у сучасних спортив-
них єдиноборствах. 

Матеріал і методи дослідження. Теоретичний аналіз, документальний метод, узагальнення даних літе-
ратури та мережі Інтернет дозволили виявити проблемне поле тактичної підготовки у спортивних єдино-
борствах і сформулювати гіпотезу дослідження. Надалі проведено експертне оцінювання із залученням со-
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рока фахівців із сучасних єдиноборств для визначення їхнього ставлення до реалізації тактичної підготовки 
спортсменів на різних етапах багаторічного удосконалення. Узагальнення відповідей експертів дало змогу 
визначити технології тактичної підготовки, які застосовуються у навчально-тренувальному процесі спортс-
менів різної кваліфікації. 

Результати дослідження. Виявлено технології тактичної підготовки спортсменів, які можуть застосо-
вуватися на різних рівнях (загальнопедагогічному, етапному та локальному). Найбільш затребуваною у су-
часних спортивних єдиноборствах є шаблонна технологія з елементами модифікації та з використанням 
різноманітного інструментарію. Її використання підтримали 55,00 % експертів (n=40). Інші технології за-
стосовуються вужчим колом фахівців: варіативна, з різноманітним інструментарієм – 30,00 % фахівців; ша-
блонна з елементами модифікації з обмеженим інструментарієм – 7,50 %; шаблонна, без модифікації, з 
обмеженим інструментарієм – 2,50 %;  шаблонно-варіативна, з різноманітним інструментарієм – 5,00 %. 

Висновки. Універсальною технологією тактичної підготовки спортсменів, актуальною для сучасних 
єдиноборств, є шаблонна, з елементами модифікації, що передбачає використанням різноманітного інстру-
ментарію. Інші технології (варіативна, шаблонна без модифікації, шаблонно-варіативна) є затребуваними 
для вужчого кола фахівців.  

Ключові слова: спортивні єдиноборства, тактика, майстерність, етапи, методи. 

Аннотация
Вступление. Актуальность исследования заключается в том, что современные тенденции развития спор-

тивных единоборств требуют постоянного поиска путей совершенствования тактического мастерства спор-
тсменов разного возраста и квалификации.

Цель исследования – выявить и охарактеризовать технологии тактической подготовки в современных 
спортивных единоборствах.

Материал и методы исследования. Теоретический анализ, документальный метод, обобщение данных 
литературы и сети Интернет позволили выявить проблемное поле тактической подготовки в спортивных 
единоборствах и сформулировать гипотезу исследования. В дальнейшем проведено экспертное оценивание 
с привлечением сорока специалистов из современных единоборств для определения их отношения к реали-
зации тактической подготовки спортсменов на разных этапах многолетнего совершенствования. Обобще-
ние ответов экспертов позволило определить технологии тактической подготовки, которые применяются в 
учебно-тренировочном процессе спортсменов различной квалификации.

Результаты исследования. Выявлены технологии тактической подготовки спортсменов, которые могут 
применяться на различных уровнях (общепедагогический, этапный и локальный). Наиболее востребован-
ной в современных спортивных единоборствах является шаблонная технология с элементами модификации 
с использованием разнообразного инструментария. Ее использование поддержали 55,00 % экспертов (n=40). 
Другие технологии применяются узким кругом специалистов: вариативная, с разнообразным инструмента-
рием – 30,00 % специалистов; шаблонная с элементами модификации с ограниченным инструментарием – 
7,50 %; шаблонная, без модификации, с ограниченным инструментарием – 2,50 %; шаблонно-вариативная, 
с разнообразным инструментарием – 5,00 %.

Выводы. Универсальной технологией тактической подготовки спортсменов, актуальной для современ-
ных единоборств, является шаблонная, с элементами модификации, предусматривает использованием раз-
нообразного инструментария. Другие технологии (вариативная, шаблонная без модификации, шаблонно-
вариативная) востребованы для узкого круга специалистов.

Ключевые слова: спортивные единоборства, тактика, мастерство, этапы, методы.

і навичок в системі багаторічної 
підготовки спортсменів-єдино-
борців; структура та зміст тех-
ніко-тактичних дій спортсменів 
різного віку та кваліфікації; пла-
нування техніко-тактичного удо-
сконалення у річному макроциклі 
підготовки спортсменів (Анан-
ченко, Хацаюк, 2016; Рижкова, 

тягом останніх десяти років най-
більшу зацікавленість фахівців 
викликають такі напрями дослід-
жень у межах тактичної підго-
товки: індивідуалізація тактичної 
підготовки висококваліфікованих 
спортсменів на основі формуван-
ня стилю ведення поєдинку; фор-
мування тактичних знань, умінь 

Вступ. Тактична майстер-
ність є однією з найважливіших 
сторін підготовленості спортс-
менів-єдиноборців (Рижкова, 
2016; Johnson, 2017; Kriventsova 
et. al, 2017$ Peracek P., Perackova, 
2018). Проблемам її удосконален-
ня присвячено значну кількість 
науково-методичних робіт. Про-
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2016; Гаркін, Бабушкіна, 2017; 
Allerdissen та ін., 2017; Simenko 
та ін., 2017). 

Численні зміни у правилах 
змагань, ускладнення кваліфіка-
ційних вимог, які встановлюють-
ся міжнародними спортивними 
федераціями для здобуття олім-
пійських ліцензій, розширення 
календаря змагань, зростання 
соціальної значущості перемог 
на змаганнях різного рівня, не 
обмежуючись Іграми Олімпіад, 
підвищення конкуренції на світо-
вій арені актуалізують необхід-
ність модернізації педагогічного 
супроводу підготовки, у тому 
числі у межах тактичної підго-
товки, на різних етапах багаторіч-
ного удосконалення спортсменів 
(Платонов, 2015). З огляду на це, 
дослідження технологій, які за-
стосовуються для удосконалення 
тактичної майстерності спортс-
менів різної кваліфікації у сучас-
них єдиноборствах, є актуальним. 

Аналіз науково-методичної 
літератури з питань тактичної 
підготовки у спортивних єдино-
борствах вказує на відсутність 
уніфікованого алгоритму її реалі-
зації в окремих видах спортивних 
єдиноборств (Gonzalez-Víllora, 
Garcia-Lopez, Contreras-Jordan, 
2015; Johnson, 2016; Chen та ін., 
2017). Думки дослідників щодо 
цього процесу мають суттєві від-
мінності, починаючи від форму-
вання тактичних знань і завер-
шуючи удосконаленням арсеналу 
тактичних дій (Задорожна, 2019). 
Водночас у програмно-норматив-
них документах зміст тактичної 
підготовки має переважно декла-
ративний характер і не відображає 
усіх сучасних тенденцій розвитку 
цього виду спорту (Ост’янов та 
ін., 2004; Бусол, 2014). У біль-
шості документів тактична під-
готовка розглядається тільки у 
комплексі з технічною. При цьо-
му технічна є домінуючою та до-
статньо обґрунтованою, а тактич-
на представлена фрагментарно. 
Вище наведене актуалізує необ-
хідність дослідження технологій 

тактичної підготовки спортсменів 
на основі аналізу практичного до-
свіду їх використання у сучасних 
єдиноборствах. На нашу думку, 
у зв’язку зі схожістю структури 
та змісту змагальної діяльності 
у спортивних єдиноборствах є 
можливим використання універ-
сального алгоритму формування 
тактичної майстерності спортс-
менів. Дослідження було спрямо-
вано на підтвердження або спрос-
тування цієї гіпотези. 

Мета дослідження – виявити 
та охарактеризувати технології 
тактичної підготовки у сучасних 
спортивних єдиноборствах.

Зв’язок з науковими тема-
ми та планами. Дослідження 
виконано відповідно до теми: 
«Теоретико-методичні основи 
управління тренувальним про-
цесом і змагальною діяльністю в 
олімпійському, професійному та 
адаптивному спорті» (номер дер-
жавної реєстрації: 0116U003167) 
на 2016-2020 рр. плану науко-
во-дослідної роботи Львівського 
державного університету фізич-
ної культури.  

Матеріал і методи. Дослід-
ження проведено у кілька етапів. 
Теоретичний аналіз, докумен-
тальний метод, узагальнення 
даних літератури та мережі Ін-
тернет дали змогу виявити про-
блемне поле тактичної підготов-
ки у спортивних єдиноборствах. 
Надалі (грудень 2018 – серпень 
2019 рр.) було проведено екс-
пертне оцінювання із залученням 
сорока фахівців із сучасних олім-
пійських єдиноборств, з них по 
8 – з фехтування та боротьби, по 
шість – з карате, боксу, тхеквондо 
та дзюдо. Середній стаж їх тре-
нерської діяльності становив по-
над 15 років. Кожному експертові 
було запропоновано у письмовій 
формі заповнити анкету, висло-
вивши думку у дискретній шкалі 
(шляхом ранжування реалізацій-
них положень тактичної підго-
товки). Для підтвердження досто-
вірності проведення письмової 
експертизи було визначено рівень 

узгодженості думок за допомогою 
коефіцієнта конкордації Кендела 
(W). Статистичну достовірність 
останнього перевірено за допо-
могою критерія χ2 (хі квадрат, або 
критерій Пірсона) (Шиян, Єди-
нак, Петришин, 2012). За допомо-
гою використання програмного 
забезпечення (Microsoft Excel та 
Statisticа для Windows 10) визна-
чали: середнє арифметичне, кое-
фіцієнт конкордації (W), критерій 
Пірсона. 

У попередніх публікаціях (За-
дорожна, 2019) представлено по-
рівняння думок експертів щодо 
формування тактичної майстер-
ності спортсменів. Аналіз кое-
фіцієнтів конкордації вказав на 
те, що у практиці сучасних єди-
ноборств застосовується велика 
кількість підходів до реалізації 
тактичної підготовки спортсме-
нів. Це підтверджено переважно 
середнім (0,61>W≥0,5, p<0,05) та 
низьким (W<0,5, p<0,05) ступе-
нем узгодженості думок експер-
тів у фехтуванні, боксі, боротьбі 
та дзюдо. Середній (0,69>W≥0,5, 
p<0,05) та високий (W≥0,7, 
p<0,05) ступені узгодженості ду-
мок характерні для  експертів з 
карате й тхеквондо. Цікаво, що 
ставлення експертів до пріоритет-
них положень тактичної підготов-
ки (засобів, методів, форм конт-
ролю) було переважно узгодже-
ним (W≥0,5, p<0,05), а щодо дру-
горядних їхні думки відрізнялися.

Результати дослідження. У 
педагогіці термін «технологія» 
вживається у широкому та вузь-
кому сенсі. В першому випадку 
педагогічна, або освітня техноло-
гія є системою функціонування 
всіх компонентів педагогічного 
процесу, яка побудована на на-
уковій освіті, запрограмована в 
час і в просторі і приводить до 
належних результатів. У другому 
вона є організаційно-методичним 
інструментарієм (набором засо-
бів і методів, інструментів) для 
досягнення цілей педагогічного 
процесу. Для будь-якої техноло-
гії (промислової чи соціальної) є 
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притаманним детальне визначен-
ня кінцевого результату і точне 
досягнення його. Передумова-
ми застосування цього поняття 
щодо процесів у виробничій чи 
соціальній сфері є їх запрогра-
мованість, окресленість кінцевих 
властивостей передбаченого про-
дукту, засобів його створення, ці-
леспрямоване моделювання умов 
їх здійснення, а також реальне 
функціонування цих процесів 
(Дичківська, 2004). 

Ці передумови є характер-
ними для технологій тактичної 
підготовки спортсменів. Як і для 
соціальних технологій, для них 
вихідним і кінцевим результатом 
є людина (спортсмен), а осно-
вним параметром змін – одна чи 
кілька її властивостей (сторін 
підготовленості). Завершальним 
результатом використання тех-
нологій у широкому сенсі є про-
дукт із заданими властивостями, 
у практиці спорту – виконання 
нормативу, завоювання медалі на 
змаганнях, покращення показни-
ків змагальної діяльності, рівня 
підготовленості тощо. Таким чи-
ном, технологія тактичної підго-
товки може розглядатися як сис-
тема способів, прийомів, кроків, 
послідовність виконання яких за-
безпечує вирішення завдань удо-
сконалення тактичної підготовле-
ності спортсменів. З огляду на те, 
що традиційна структура тактич-
ної підготовленості спортсменів 
охоплює тактичні знання, вміння, 
навички й тактичне мислення, ви-
користання технологій тактичної 
підготовки спрямоване на їх фор-
мування та удосконалення.

В освітній практиці педагогіч-
на технологія використовується 
на трьох рівнях: загальнопедаго-
гічному, предметному та локаль-
ному, або модульному. Перший 
охоплює цілісний педагогічний 
процес в регіоні, навчальному за-
кладі, на певному щаблі навчан-
ня. У цьому випадку педагогічна 
технологія є синонімом педаго-
гічної системи, або парадигмою 
освіти (Дичковська, 2004). На 

предметному рівні вона тракту-
ється як сукупність методів і засо-
бів для реалізації певного змісту 
в рамках одного предмета, класу, 
вчителя. На локальному рівні – 
застосовується щодо складових 
освітнього процесу (оцінювання, 
формування понять, самостійна 
робота тощо). 

Проводячи аналогію з практи-
кою спорту, на загальнопедагогіч-
ному рівні технології тактичної 
підготовки в спортивних єдино-
борствах можуть розглядатися у 
межах різних навчальних закла-
дів (профільних закладів вищої 
освіти, які здійснюють підготовку 
майбутніх тренерів зі спортивних 
єдиноборств, ДЮСШ, СДЮШОР, 
ШВСМ). На цьому ж рівні мож-
на стверджувати про наявність 
технологій, спрямованих на фор-
мування та розвиток тактичної 
підготовленості тренерів як еле-
ментів системи підготовки фахів-
ців з фізичної культури і спорту, 
та, окремо, – технологій тактичної 
підготовки спортсменів у проце-
сі багаторічного удосконалення. 
На предметному рівні технології 
тактичної підготовки можуть за-
стосовуватися на різних етапах 
багаторічної підготовки, у різні 
роки навчання; у межах «тради-
ційних» шкіл, сформованих тре-
нерами чи групами тренерів у 
виді спорту чи спортивній дисци-
пліні. На локальному рівні можна 
виокремити технології тактичної 
підготовки, які застосовуються 
для формування та удосконален-
ня окремих складових тактичної 
майстерності (тактичних знань, 
вмінь, навичок, тактичного мис-
лення), їх оцінювання тощо. 
Проте, враховуючи специфіку 
системи підготовки спортсменів, 
вважаємо доцільним використо-
вувати назву «етапний» рівень за-
мість «предметний». 

За Г.К. Сєлєвко (2006), струк-
тура педагогічної технології по-
винна бути підпорядкована кон-
кретному педагогічному задуму, 
в основу якого покладено ідею 
автора. Технологічний ланцюжок 

педагогічних дій, операцій і кому-
нікацій формується відповідно до 
цільових настанов і містить діа-
гностичні процедури для вимірю-
вання результатів діяльності. За 
аналогією у структурі технологій 
тактичної підготовки спортсменів 
виокремлено компоненти: 

• концептуальну частину 
(мету, спрямування);

• змістову частину, яка охо-
плює завдання та зміст навчаль-
ного матеріалу;

• процесуальну частину, до 
складу якої належать організація 
навчально-тренувального про-
цесу відповідно до поставлених 
завдань, перелік методів і засобів 
тактичної підготовки, способи 
оцінювання тактичної підготов-
леності.

Узагальнення результатів екс-
пертного оцінювання дало змо-
гу виявити технології тактичної 
підготовки, які застосовуються 
на загальнопедагогічному рівні: 
шаблонну, варіативну та шаблон-
но-варіативну. Їхня основна від-
мінність полягає у застосування 
різних способів побудови тактич-
ної підготовки упродовж різних 
етапів багаторічного удоскона-
лення. 

Шаблонна технологія тактич-
ної підготовки спортсменів пе-
редбачає використання шаблону 
(зразка), однакового для усіх або 
кількох етапів багаторічного удо-
сконалення. У межах шаблону 
можливі різні варіанти поєднання 
методів і засобів тактичної підго-
товки, способів оцінювання так-
тичної майстерності спортсменів, 
шляхів формування тактичних 
знань тощо. В залежності від 
різноманітності інструментарію 
(методів та засобів) шаблонні тех-
нології можна розподілити ще на 
кілька типів: 

• з елементами модифікації, з 
використанням обмеженого ін-
струментарію. Для них характер-
не застосування одного або кіль-
кох шаблонів упродовж різних 
етапів багаторічної підготовки. 
При цьому на усіх етапах акту-
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альним є застосування обмеже-
ного кола методів і засобів (пе-
реважно трьох-чотирьох), один з 
яких завжди є пріоритетним. Інші 
виконують функцію допоміж-
них. Те саме стосується добору 
тем, пов’язаних з тактикою, та 
способів оцінювання тактичної 
підготовленості спортсменів. Мо-
дифікація полягає у застосуванні 
кількох варіантів шаблонів для 
суміжних етапів підготовки, на-
приклад, один шаблон для етапів 
початкової, попередньої та спе-
ціалізованої базової підготовки 
(етапи ПП, ПБП та СБП відповід-
но). 

• з елементами модифікації, 
з використанням різноманітно-
го інструментарію. Відмінність 
від попередньої полягає у засто-
суванні ширшого кола методів і 
засобів. Пріоритетність реаліза-
ційних положень тактичної під-
готовки зберігається на суміжних 
етапах в залежності від шаблону. 
На кожному етапі пріоритетни-
ми є один-три методи чи засоби, 
решта – допоміжні. Те саме сто-
сується добору тем, пов’язаних 
з тактикою, та способів оціню-
вання тактичної підготовленості 
спортсменів; 

• без модифікації, з викорис-
танням різноманітного інстру-
ментарію. Ця технологія схожа 
тим, що передбачає застосування 
шаблону. На відміну від попе-
редніх двох, у ній наявний лише 
один шаблон, який застосову-
ється для формування тактичної 
підготовленості спортсменів на 
усіх етапах багаторічного удоско-
налення. Особливістю технології 
є добір широкого кола методів і 
засобів тактичної підготовки на 
усіх етапах зі збереженням їх прі-
оритетності. На кожному етапі 
перевага надається одному-трьом 
методам чи засобам, решта засто-
совуються як допоміжні.

Варіативна технологія так-
тичної підготовки спортсменів 
відрізняється від шаблонної від-
сутністю будь-яких зразків. На 
кожному етапі багаторічної під-

готовки тактичне удосконалення 
відбувається за різними алгорит-
мами. Пріоритетність реалізацій-
них положень тактичної підготов-
ки змінюється на кожному етапі. 
Особливістю технології є добір 
широкого кола методів і засобів 
тактичної підготовки на усіх ета-
пах. Немає чітко визначених пріо-
ритетних чи допоміжних реаліза-
ційних положень. Ті, які були на 
попередньому етапі допоміжни-
ми, можуть бути пріоритетними 
на наступному.

Шаблонно-варіативна тех-
нологія тактичної підготовки 
спортсменів є чимось середнім 
між шаблонною та варіативною. 
Шаблон може застосовуватися на 
кількох суміжних етапах підго-
товки, а на інших етапах тактич-
не удосконалення відбувається за 
різними алгоритмами. 

Аналіз відповідей експертів 
вказав на те, що найбільш затре-
буваною у сучасних спортивних 
єдиноборствах є шаблонна тех-
нологія. Її використання є акту-
альним для 65,00 % експертів. 
Ще 30,00 % експертів послугову-
ються варіативною технологією, 
використовуючи різноманітний 
інструментарій, а для 5,00 % ак-
туальною є шаблонно-варіативна. 

На етапному рівні технології 
тактичної підготовки було розпо-
ділено на два типи в залежності 
від мети та головних завдань: 
«традиційна», «раннього успі-
ху», «змішана». Мета та завдання 
«традиційної» технології збіга-
ються з тими, які визначені від-
повідними програмно-норматив-
ними документами з виду спорту 
(Остьянов, 2004; Бусол, 2014). 
Перелік завдань на кожному етапі 
багаторічної підготовки поступо-
во зростає та ускладнюється. Ця 
технологія орієнтована на форму-
вання тактичної підготовленос-
ті, яка дозволила б спортсменові 
реалізувати власний потенціал у 
суворій відповідності до завдань 
конкретного етапу підготовки, 
визначених у фундаментальних 
джерелах з теорії спорту (Плато-

нов, 2015), не виходячи за їхні 
межі. Концептуальна частина тех-
нології передбачає поступове роз-
ширення досвіду участі спортсме-
нів у поєдинках різного характеру 
– навчальних, тренувальних, зма-
гальних. Пріоритетним способом 
реалізації тактичної підготовки є 
комплексне удосконалення з ін-
шими сторонами підготовленості 
(теоретичною, тактичною, фізич-
ною з акцентом на перші дві). 

Технологія «раннього успіху» 
спрямована на створення переду-
мов для успішної практичної реа-
лізації тактичної підготовленості 
спортсменів,  починаючи з ранніх 
етапів (переважно з етапу ПБП, а 
у деяких випадках – починаючи з 
етапу ПП). Тому перелік завдань 
у межах технології на кожному 
етапі містить ті, які передбачають 
набуття широкого змагального 
досвіду з різними суперниками, 
не обмежуючись представниками 
своєї вікової групи. Процесуальна 
частина технології «ранніх успі-
хів» є більш різноманітною, ніж 
у «традиційній» та охоплює біль-
ший спектр словесних, наочних 
та практичних методів і засобів. 

«Змішана» технологія перед-
бачає формування тактичної 
підготовленості спортсменів на 
етапах ПП та ПБП відповідно 
завдань конкретного етапу під-
готовки, визначених у фундамен-
тальних джерелах з теорії спорту 
(Платонов, 2015). Надалі вона 
спрямована на створення пере-
думов для успішної практичної 
реалізації тактичної підготовле-
ності спортсменів і демонстрацію 
високих результатів у змаганнях 
різного рівня та серед різних ві-
кових груп. 

Аналіз відповідей експертів 
вказав на те, що 52,50 % з них на-
дають перевагу поєднанню двох 
технологій, тобто використанню 
«змішаної» технології. При цьо-
му для 42,50 % експертів актуаль-
ним є застосування на етапах ПП 
та ПБП «традиційної», а нада-
лі – технології «ранніх успіхів». 
Ще 10,00 % фахівців вважають 
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за доцільне застосовувати «тра-
диційну» технологію лише на 
етапі ПП, а на наступних етапах 
– «ранніх успіхів». У «чистому» 
вигляді «традиційну» технологію 
застосовують 37,50 % експертів, 
а технологію «ранніх успіхів» – 
10,00 %. 

На локальному рівні виявле-
но технології, які є актуальними 
для різних складових навчально-
тренувального процесу у межах 
тактичної підготовки у сучасних 
спортивних єдиноборствах. За 
широтою діапазону інструмен-
тарію (методів ііасобів тактичної 
підготовки, способів оцінювання 
тактичної майстерності, тем, які 
потребують ґрунтовного вивчен-
ня у межах окремих розділів), 
технології умовно розділено на 
такі: з використанням обмеже-
ного інструментарію (два-три 
пріоритетні засоби та методи), з 
використанням різноманітного 
інструментарію (чотири і більше 
засобів і методів, які можуть ви-
користовуватися самостійно та у 
комплексі). 

За результатами експертно-
го оцінювання встановлено, що 
більш затребуваною є технологія 
з використанням різноманітного 
інструментарію. Її підтримали 
95,00 % фахівців. Лише 5,00 % 
експертів вважають за доцільне 
застосовувати обмежений інстру-
ментарій. 

Дискусія. Тактична підготовка 
спортсменів-єдиноборців широко 
висвітлена у науково-методичній 
літературі. За останні п’ять років 
найбільш ґрунтовно її проблеми 
були відображені у роботах Л.Г. 
Рижкової (2016). Автором запро-
поновано технології тактичної 
підготовки, основою яких є вико-
ристання широкого спектру спе-
ціальної інформації, необхідної 
для практичної реалізації тактич-
ної підготовленості спортсменів у 
фехтуванні. Частково ці результа-
ти можна екстраполювати на інші 
види єдиноборств, проте біль-
шість з них є актуальними лише 
для фехтування.  

Алгоритми удосконалення 
тактичної підготовки були ві-
дображена у працях І.В. Кри-
венцової та співавторів (2017). 
Авторами було розроблено та 
експериментально перевірено 
комплекси спеціальних фехту-
вальних вправ щодо покращення 
тактичного мислення студентів, 
розширення арсеналу бойових 
дій, кола бойових ситуацій, підго-
товчих дій, дій нападу та захисту, 
опанування дій у раптово виника-
ючих ситуаціях, розвитку почуття 
дистанції. 

У закордонних працях протя-
гом останніх п’яти років найбільш 
актуальними питаннями є вивчен-
ня кінематичних параметрів рухів 
спортсменів під час виконання 
техніко-тактичних дій, а також 
розробка різноманітного інстру-
ментарію для оцінювання їхньої 
ефективності (Gonzalez-Víllora, 
Garcia-Lopez, Contreras-Jordan, 
2015; Johnson 2015, 2016, 2017; 
Chen та співавт., 2017; Simenko, 
2017; Peracek P., Peracova, 2018; 
Szajna, Bak, Kulasa, 2019). Однак 
значна кількість запитань щодо 
тактичної підготовки залиша-
ються не розкритими. В першу 
чергу, йдеться про формування 
тактичних знань спортсменів, об-
сягів часу, які слід відводити на 
тактичну підготовку у річному 
макроциклі, удосконалення так-
тичних вмінь відповідно до змін 
у правилах змагань тощо. 

У попередніх дослідженнях 
встановлено, що підходи до удо-
сконалення різних компонентів 
тактичної підготовленості (так-
тичних знань, вмінь, навичок, 
тактичного мислення) суттєво 
відрізняються у межах одного 
виду спорту. При цьому фахівці з 
одного виду спорту здебільшого 
одноголосні у визначенні пріо-
ритетних компонентів тактичної 
підготовки, однак їхні думки щодо 
другорядних положень карди-
нально відрізняються (Задорожна, 
2019). Особливості побудови та 
планування тактичної підготовки 
залежать від досвіду професійної 

діяльності тренера, його прина-
лежності до «традиційних» шкіл, 
сформованих на теренах країни 
чи регіону у межах виду спорту, 
особистісного ставлення до до-
бору та використання засобів та 
методів формування тактичної 
майстерності спортсменів різного 
віку та кваліфікації (Johnson, 2015; 
Tarrago, Iglesias, Lapresa, Anguera, 
2016). Про наявність великої 
кількості підходів до реалізації 
тактичної підготовки свідчить 
ступінь узгодженості думок екс-
пертів. Високим (W≥0,7) та серед-
нім (0,69>W≥0,5) він був у групах 
фахівців з карате та тхеквондо, а 
в інших групах варіювався від се-
реднього (0,61>W≥0,5) до слабко-
го (W<0,5) (Задорожна, 2019). 

Аналіз відповідей експертів 
засвідчив на те, що найбільш за-
требуваною у сучасних олімпій-
ських спортивних єдиноборствах 
є шаблонна технологія тактичної 
підготовки з елементами модифі-
кації з використанням різноманіт-
ного інструментарію. Її викорис-
тання є актуальним для 55,00% 
експертів. Ще 7,50% фахівців 
надають перевагу шаблонній з 
елементами модифікації з вико-
ристанням обмеженого інстру-
ментарію, а 2,50% –  шаблонній, 
без модифікації, з використан-
ням обмеженого інструментарію. 
Ще 30,00% експертів послугову-
ються варіативною технологією, 
використовуючи різноманітний 
інструментарій, а для 5,00% ак-
туальною є шаблонно-варіативна. 

Таким чином, шаблонну тех-
нологією з елементами модифі-
кації з використанням різнома-
нітного інструментарію можна 
вважати універсальною для усіх 
сучасних олімпійських спортив-
них єдиноборств, а інші – спеці-
альними, затребуваними для вуж-
чого кола фахівців. 

Висновки. Тактична підго-
товка є однією з найважливіших 
сторін для сучасних олімпійських 
спортивних єдиноборств. Осо-
бливості її побудові залежать від 
досвіду професійної діяльності 
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тренера, його приналежності до 
«традиційних» шкіл, сформова-
них на теренах країни чи регіону 
у межах виду спорту, особистіс-
ного ставлення до добору та ви-
користання засобів і методів фор-
мування тактичної майстерності 
спортсменів різного віку та ква-
ліфікації. 

У практиці сучасних спортив-
них єдиноборств виявлено тех-
нології тактичної підготовки, які 
застосовуються на трьох рівнях – 

загальнопедагогічному (шаблон-
на, варіативна, шаблонно-варіа-
тивна), етапному («традиційна», 
«раннього успіху», «змішана»),  
локальному (з обмеженим та з 
різноманітним  інструментарієм). 

Універсальною технологією 
тактичної підготовки спортсме-
нів, актуальною для сучасних 
єдиноборств, є шаблонна, з еле-
ментами модифікації, що перед-
бачає використанням різнома-
нітного інструментарію. Інші 

технології (варіативна, шаблонна 
без модифікації, шаблонно-варіа-
тивна) є затребуваними для вуж-
чого кола фахівців. 

Інформація про відсутність 
конфлікту інтересів. Конфлікт 
інтересів відсутній. 

Перспективи подальших до-
сліджень полягають у визначенні 
ефективності виявлених техно-
логій та їх впливу на спортивний 
результат на різних етапах багато-
річної підготовки. 
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