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Annotation
Purpose: to determine the level of physical development, general, special physical and technical-tactical readi-

ness of taekwondo cadets at the stage of specialized basic training. Material and methods: anthropometric methods, 
index method; pedagogical methods for studying general and special physical fitness of taekwondists aged 12-13 
years, determining the level of special endurance of taekwondists according to the method of V.F. Boyko; analysis 
of indicators and structure of technical and tactical actions of competitive fights of taekwondo athletes cadets (n = 
150); mathematical statistics methods. Results: The results of the study showed that the indices of physical devel-
opment and physical fitness of taekwondo athletes at the stage of specialized basic training were within the normal 
range (the coefficients of variation were generally less than 20%). It has found that in terms of technical and tactical 
actions, the coefficients of variation ranged from 9.43% to 24.82%. More than 85% of effective kicks belong to the 
execution of technical actions - pandal-chagi, dollo-chagi, nerio-chagi, yop-chagi. 56% of taekwondo cadets have 
a game style of conducting a fight, tempo – 37%, power – 7%, respectively. This testifies to the fact that the level 
of physical and technical-tactical readiness is not uniform and requires more emphasized pedagogical influence. It 
has also revealed that technical-tactical actions – pandal-chagi, dollo-chagi, nerio-chagi, yop-chagi - turned out to 
be more effective, which indicates the stability of the performance of this technique by taekwondo cadets. Conclu-
sion: taekwondo cadets at the stage of specialized basic training differ significantly in the level of preparedness, 
and the level of development of their speed-strength, power qualities, coordination abilities and special endurance 
is insufficient to maintain the pace of wrestling throughout the fight, as well as to perform effective and efficient 
technical-tactical actions. Therefore, taekwondo athletes 12-13 years old have significant reserves of preparedness 
and this requires a targeted pedagogical impact.

Key words: physical and technical-tactical readiness, taekwondo cadets, technical-tactical actions, stage of 
specialized basic training.

Анотація
Мета: визначити рівень фізичного розвитку, загальної, спеціальної фізичної та техніко-тактичної підго-

товленості тхеквондистів-кадетів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Матеріал і методи: антропо-
метричні методи, метод індексів; педагогічні методи дослідження загальної та спеціальної підготовленості 
тхеквондистів 12-13 років, визначення рівня спеціальної витривалості тхеквондистів за методом В.Ф. Бойка; 
аналіз показників та структури техніко-тактичних дій змагальних поєдинків тхеквондистів кадетів (n=150); 
методи математичної статистики. Результати: результати дослідження засвідчили, що показники фізичного 
розвитку і фізичної підготовленості тхеквондистів на етапі спеціалізованої базової підготовки знаходились 
у межах норми (коефіцієнти варіації в основному складали менше 20 %). Встановлено, що в показниках 
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техніко-тактичних дій  коефіцієнти варіації становлять від 9,43 % до 24,82 %. Понад 85 % ефективних уда-
рів припадає на долю простих у виконанні технічних дій – пандаль-чаги, дольо-чаги, нерьо-чаги, йоп-чаги. 
Ігровий стиль ведення поєдинку спостерігається у 56 % тхеквондистів кадетів, темповий – 37 %, силовий 
– 7 % відповідно. Це свідчить, що рівень фізичної та технічніко-тактичної підготовленості не є однорідним 
і вимагає більш акцентованого педагогічного впливу. Також виявлено, що більш результативними вияви-
лись техніко-тактичні дії – пандаль-чаги, дольо-чаги, нерьо-чаги, йоп-чаги, що свідчить про стабільність 
виконання тхеквондистами даної техніки. Висновки: тхеквондисти-кадети на етапі спеціалізованої базової 
підготовки суттєво різняться за рівнем підготовленості, а рівень розвитку їх швидкісно-силових, силових 
якостей, координаційних здібностей і спеціальної витривалості недостатній для того, щоб зберігати темп 
ведення боротьби протягом поєдинку, а також виконання ефективних і результативних техніко-тактичних 
дій. Тому тхеквондисти 12-13 років мають суттєві резерви підготовленості і це потребує цілеспрямованого 
педагогічного впливу.

Ключові слова: фізична і техніко-тактична підготовленість, тхеквондисти-кадети, техніко-тактичні дії, 
етап спеціалізованої базової підготовки.

Аннотация
Цель: определить уровень физического развития, общей, специальной физической и технико-тактичес-

кой подготовленности тхэквондистов-кадетов на этапе специализированной базовой подготовки. Матери-
ал и методы: антропометрические методы, метод индексов; педагогические методы исследования общей 
и специальной физической подготовленности тхэквондистов 12-13 лет, определение уровня специальной 
выносливости тхэквондистов по методу В.Ф. Бойко; анализ показателей и структуры технико-тактических 
действий соревновательных поединков тхэквондистов-кадетов (n=150); методы математической статистики. 
Результаты: результаты исследования показали, что показатели физического развития и физической подго-
товленности тхэквондистов на этапе специализированной базовой подготовки находились в пределах нормы 
(коэфициенты вариации в основном составляли меньше 20 %). Установлено, что в показателях технико-так-
тических действий коэфициенты вариации составляли от 9,43 % до 24,82 %. Более чем 85 % эффективных 
ударов принадлежит выполнению технических действий – пандаль-чаги, дольо-чаги, нерьо-чаги, йоп-чаги. 
Игровой стиль ведения поединка наблюдается у 56 % тхэквондистов кадетов, темповой – 37 %, силовой – 7 
% соответственно. Это свидительствует, о том что уровень физической и технико-тактической подготов-
ленности не однородный и требует более акцентированного педагогического воздействия. Также выявлено, 
что более результативными оказались технико-тактические действия – пандаль-чаги, дольо-чаги, нерьо-ча-
ги, йоп-чаги, что свидетельствует о стабильности выполнения тхэквондистами данной техники. Выводы: 
тхэквондисты кадеты на этапе специализированной базовой подготовки существенно отличаются по уров-
ню подготовленности, а уровень развития их скоростно-силовых, силовых качеств, координационных спо-
собностей и специальной выносливости недостаточный для того, чтобы сохранять темп ведения борьбы на 
протяжении поединка, а также выполнения эффективных и результативных технико-тактических действий. 
Поэтому тхэквондисты 12-13 лет имеют существенные резервы подготовленности и это требует целена-
правленного педагогического воздействия.

Ключевые слова: физическая и технико-тактическая подготовленность, тхэквондисты-кадеты, технико-
тактические действия, этап специализированной базовой подготовки.

Вступ. Популярність олімпій-
ського спорту у сучасному сві-
ту, проведення великої кількості 
комерційних змагань, постійне 
зростання соціально-політичної 
значущості успіхів на Олімпій-
ських іграх призвели до форму-
вання у багатьох країнах світу 
високоефективних систем бага-
торічної підготовки спортсменів 
(Платонов, 2019). Через це зрос-
ла конкуренція на міжнародній 

спортивній арені (С.В. Латишев, 
2014; О.В. Лукіна, В.О. Вороний, 
2020). Все це безпосередньо сто-
сується й тхеквондо ВТФ.

На сучасному етапі розвит-
ку тхеквондо ВТФ змагальні по-
єдинки проходить швидше та 
активніше. Правилами змагань 
передбачається виконання без-
перервних атакуючих або контр-
атакуючих дій.  Це потребує від 
тхеквондистів швидкого рішення 

техніко-тактичних задач й засто-
сування різноманітних атакуючих 
та контратакуючих комбінацій-
них дій. Багато вчених (Д.Ю. Бе-
рінчик, 2017; В.О.Вороний, 2020; 
Г.В. Коробейніков, С.В. Латышев, 
Н.В. Латышев, А.Ю. Горащен-
ко, Л.Г. Коробейникова, 2016; M. 
Kazemi, C. Casella, G. Perri, 2009) 
вважають, що основою високих 
спортивних досягнень спортс-
менів-єдиноборців є техніка ру-
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хових дій, яка формується на 
початкових етапах підготовки й 
вдосконалюється протягом всієї 
спортивної кар’єри спортсмена. 
Наукові уявлення фахівців (М.А. 
Рогожников, 2016; Ю.М. Тропін, 
2016; О.Г. Эпов, 2014), які займа-
ються проблемами формування й 
вдосконалення техніки рухових 
дій юних спортсменів, співпа-
дають в тому, що необхідно за-
стосовувати досягнення сучасної 
спортивної науки для підвищення 
ефективності процесу техніко-
тактичної підготовки.

Одним з найбільш доцільних 
шляхів підвищення ефективності 
змагальної діяльності тхеквон-
дистів є адекватне удосконалення 
техніко-тактичної майстерності 
з урахуванням індивідуальних 
стильових особливостей спортс-
менів (В.О. Андрійцев, 2016; О.В. 
Лукіна, В.О. Вороний, 2019). Ці 
особливості зумовлюють спря-
мованість формування стилю 
змагальної діяльності з вибором 
найбільш відповідних технічних 
дій і тактичних варіантів ведення 
поєдинку (В.О. Андрійцев, 2016; 
Вільна боротьба, 2012; Ч.К. Ли, 
2003).

Слід відзначити, що проблема 
цілеспрямованого формування ін-
дивідуального стилю змагальної 
діяльності на сучасному етапі роз-
витку тхеквондо ВТФ придбала 
підвищену актуальність, оскільки 
зміни регламенту поєдинків при-
звели до зниження технічної різ-
номанітності дій тхеквондистів, 
підвищенню значущості ефектив-
ності виконання технічних дій у 
верхній рівень, необхідності за-
стосування вельми вузького спек-
тра коронних ударів у типових 
ситуаціях поєдинку (О.В. Лукіна, 
С.Г. Стрельчук, K. Gandziarski, E. 
Puszczalowska-Lizis, 2019; О.Г. 
Эпов, 2014).

Аналіз науково-методичної 
літератури дозволив встановити 
наявність обмеженої кількості на-
укових досліджень, присвячених 
вирішенню проблеми техніко-так-
тичної підготовки висококваліфі-

кованих тхеквондистів (Ч.К. Ли, 
2003; О.В. Лукіна, С.Г. Стрельчук, 
В.П. Новіков, О.С. Кусовская, М. 
Baic, 2020; М.А.  Рогожников, 
2016; C.-S. Ha, M.-H. Choi, В.-G. 
K. Sanggi, 2009). Практично від-
сутня інформація про особливос-
ті техніко-тактичної підготовки 
юних тхеквондистів.

Етап спеціалізованої базової 
підготовки має важливе значен-
ня у підготовці тхеквондистів. На 
даному етапі створюються все-
бічні передумови для напруженої 
спеціалізованої підготовки, що 
забезпечує високий рівень спор-
тивної майстерності в змагальних 
поєдинках (В.О. Андрійцев, 2016; 
О.В. Лукіна, В.О. Вороний, 2019; 
Ю.М. Тропін, 2016).

Сучасні уявлення фахівців (В. 
Платонов, 2019; С.В. Латишев, 
2014; А. Craig, А. Michelle, D. 
Barry, 2011), які займаються про-
блемами вдосконалення системи 
підготовки спортсменів-єдино-
борців, неможливо уявити без 
використання принципу індиві-
дуалізації у навчально-тренуваль-
ному процесі. Отже, використан-
ня індивідуального підходу при 
вдосконаленні техніко-тактичної 
підготовленості кваліфікованих 
тхеквондистів може стати одним 
із напрямів вирішення даної про-
блеми.

Мета дослідження – визна-
чити рівень фізичного розвитку, 
загальної і спеціальної фізичної 
підготовленості, техніко-тактич-
ної підготовленості тхеквондис-
тів-кадетів на етапі спеціалізова-
ної базової підготовки.

Матеріал і методи. Учасни-
ки. Проведено тестування фізич-
ного розвитку, фізичної підго-
товленості та техніко-тактичних 
дій тхеквондистів на етапі спе-
ціалізованої базової підготовки. 
Кваліфікація спортсменів – І-ІІ 
спортивний розряд та кандидат 
у майстри спорту. Кількість – 30 
тхеквондистів 12-13 років.

Організація дослідження. 
Для визначення рівня фізичного 
розвитку, загальної, спеціальної 

фізичної підготовленості і техні-
ко-тактичних дій тхеквондистів 
був проведений констатувальний 
експеримент на базі МСДЮШОР 
(відділення тхеквондо ВТФ) 
та спортивного клубу «Барс» 
(м. Дніпро).

Для визначення рівня фізич-
ного розвитку тхеквондистів-ка-
детів досліджувались наступні 
показники: довжина і маса тіла, 
ОГК, ЖЄЛ, динамометрія, індекс 
Кетле, життєвий індекс, сило-
вий індекс, індекс Ерісмана (С.В. 
Латишев, 2014; В.О. Вороний, 
2020). Рівень загальної та спеці-
альної фізичної підготовленості 
спортсменів визначався за допо-
могою тестів, що представлені у 
навчальній програмі з тхеквондо 
ВТФ (Тхеквондо (ВТФ), 2009). 
Рівень спеціальної витривалості 
тхеквондистів визначався за до-
помогою модифікованого тес-
ту В.Ф. Бойка (В.О. Андрійцев, 
2016; В.О. Вороний, 2020; Ю.М. 
Ю.М. Тропін, 2016). Техніко-так-
тичні дії визначалися за рекомен-
даціями фахівців зі спортивних 
єдиноборств (В.О. Андрійцев, 
2016; С.В. Латишев, 2014; Ю.М. 
Тропін, 2016). Всього було про-
аналізовано 150 змагальних поє-
динків. Спортсмени взяли участь 
у змаганнях в чемпіонаті міста 
Дніпра, чемпіонаті Дніпропетров-
ської області 2020 р. і чемпіонаті 
Дніпропетровської області серед 
ДЮСШ та спортивних клубів з 
тхеквондо ВТФ. При визначенні 
особливостей змагальної діяль-
ності фіксувались такі показники: 
кількість виграних балів; кіль-
кість програних балів; коефіцієнт 
якості, що відображає ефектив-
ність техніко-тактичної майстер-
ності – відношення виграних ба-
лів до суми виграних і програних 
балів [В.О. Андрійцев, 2016; С.В. 
Латишев, 2014]; кількість резуль-
тативних дій виграних; кількість 
результативних дій програних; 
коефіцієнт технічної підготовле-
ності – відношення виграних дій 
до суми виграних і програних дій 
[В.О. Андрійцев, 2016; С.В. Ла-
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тишев, 2014]; результативність 
– середня кількість балів, вигра-
них за поєдинок [В.О. Андрійцев, 
2016; С.В. Латишев, 2014; Ю.М. 
Тропін, 2016]; кількість проведе-
них результативних дій у серед-
ньому за поєдинок [В.О. Андрій-
цев, 2016; С.В. Латишев, 2014; 
Ли, 2003; Тропін, 2016]; середня 
кількість балів за результативну 
дію [В.О. Андрійцев, 2016; С.В. 
Латишев, 2014; Ч.К. Ли, 2003;             
Ю.М. Тропін, 2016].

Статистичний аналіз. Оброб-
ка і аналіз показників фізичного 
розвитку, фізичної та техніко-так-
тичної підготовленості тхеквон-
дистів кадетів здійснювався за 
допомогою інтегрованих статис-
тичних і графічних пакетів «MS 
Excel-7» і «Statistica-9.0».

Результати досліджень.
В таблиці 1 представлені усе-

реднені по групі антропометричні 
дані та показники фізичного роз-
витку тхеквондистів кадетів.

Аналіз показників фізичного 
розвитку тхеквондистів на етапі 
спеціалізованої базової підго-
товки дозволив встановити, що 
дані показники всіх спортсменів 
знаходяться у межах норми для 
даного віку (Тхеквондо (ВТФ), 
2009). За показниками фізичного 
розвитку групу можна вважати 
однорідною тому, що більшість 
коефіцієнтів варіації знаходить-
ся у межах до 10 %. Найбільший 

коефіцієнт варіації мають показ-
ники маси тіла (V = 14,68 %) та 
індексу Ерісмана  (V = -25,05 %). 
Це пов’язано зі специфікою виду 
спорту. В тхеквондо ВТФ, як і в 
інших видах спортивних єдино-
борств, спортсмени беруть участь 
у змагальних поєдинках у визна-
чених вагових категоріях. Для 
цього етапу підготовки вагові ка-
тегорії становлять від 33 кг до 65 
кг та понад 65 кг. Тхеквондисти, 
які брали участь у нашому дослі-
джені були легких і середніх ваго-
вих категорій (до 33 кг, до 37 кг, 
до 41 кг, до 45, до 49 кг, до 53 кг, 
до 57 кг).

Середні значення показників 
і параметри статистичної оброб-
ки даних дослідження загальної 
фізичної підготовленості тхек-
вондистів кадетів представлені у 
таблиці 2.

Результати тестів на оцін-
ку швидкісних якостей (біг 60 
м), швидкісно-силових якостей 
(стрибок у довжину з місця, стри-
бок угору з місця), координа-
ційних здібностей (човниковий 
біг 4х9 м, 10 перекидів вперед, 
стрибки з обертами праворуч і 
ліворуч), гнучкість (шпагати), 
загальної витривалості (біг 1500 
м) і силових якостей (динамомет-
рія) мають  коефіцієнт варіації 
від 4,88 % до 19,53 %. Підвищені 
коефіцієнти варіації мають по-
казники силових якостей у тестах 

згинання розгинання рук в упорі 
лежачи (V = 21,37 %), вис на зі-
гнутих руках (V = 29,32 %), під-
йом тулуба у сід з положення ле-
жачи (V = 20,67 %).

За даними загальної фізичної 
підготовленості було визначено 
рівень розвитку фізичних якостей 
тхеквондистів-кадетів за серед-
нім квадратичним відхиленням. 
Встановлено, що від 13 % до 20 % 
спортсменів знаходяться на рівні 
нижче за середній та низькому 
при виконанні даних тестів. Ви-
няток становить лише показники 
бігу 1500 м, де з 30 спортсменів 
лише два мають нижче за серед-
ній та низький рівень розвитку 
загальної витривалості. Все це 
свідчить про неоднорідний рівень 
загальної фізичної підготовленос-
ті тхеквондистів-кадетів.

Для визначення рівня спеці-
альної фізичної підготовленості 
спортсменів були відібрані тес-
ти, які запропоновані у навчаль-
ній програмі з тхеквондо ВТФ, 
а також застосовуються в інших 
видах спортивних єдиноборств. 
Результати тестування спеціаль-
ної фізичної підготовленості та їх 
математична обробка представле-
ні у таблиці 3.

Аналіз результатів тестування 
показує, що коефіцієнт варіації 
спеціальної фізичної підготов-
леності знаходиться у межах від 
3,45 % до 9,16 %, що свідчить про 
однорідність групи за даними по-
казниками. 

При аналізі коефіцієнта спе-
ціальної витривалості (1) у тесті 
зміна бойової стійки за 1 хв. і ін-
дексу витривалості (3) ми звер-
тали увагу на те, що чим ближче 
показник коефіцієнта до 1, тим 
рівень розвитку спеціальної під-
готовленості краще. Однак при 
аналізі коефіцієнта спеціальної 
витривалості (2) у тесті біг ві-
сімкою все навпаки – чим менше 
показник від 1, тим краще рівень. 
Це пов’язано з тим, що у тесті 
фіксується час подолання визна-
ченої дистанції.

При розподілі показників спе-

Таблиця 1
Показники фізичного розвитку тхеквондистів на 
етапі спеціалізованої базової підготовки (n = 30)

Показники

х

S m V, %
Довжина тіла, см 157,86 6,81 1,24 4,32
Маса тіла, кг 43,85 6,44 1,18 14,68
ОГК, см 78,10 4,28 0,78 5,48
ЖЄЛ, л 2,50 0,27 0,05 10,70
Індекс Кетле, г•см-1 276,90 31,13 5,68 11,24
Життєвий індекс, мл•кг-1 57,57 5,42 0,99 9,42
Силовий індекс, % 60,45 4,76 0,87 7,88
Індекс Ерісмана, ум. Од. -0,82 2,05 0,38 -25,05
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ціальної фізичної підготовленості 
тхеквондистів кадетів за рівнями 
(табл. 3) виявлено наступне. При 
виконанні тесту зміна бойової 
стійки за 1 хв. 66,6% спортсме-
нів мають середній рівень підго-
товленості, 6,6% – високий, 10% 
– вище за середній і 5% – нижче 
за середній. Тест біг вісімкою: 18 
спортсменів (60%) мають серед-
ній рівень, 8 спортсменів (26,6%) 
– вище за середній і 4 спортсмена 
(13,3%) – нижче за середній.

Одним з найважливіших по-
казників спеціальної фізичної 
підготовленості єдиноборців є 
спеціальна витривалість. У таб-
лиці 3 представлені дані вимі-
рювань і математичної обробки 
результатів тесту на визначення 
рівня спеціальної витривалості 
тхеквондистів кадетів. Цей тест 
був спеціально модифікований з 
урахуванням особливостей і ви-
мог сучасної змагальної діяль-
ності в тхеквондо ВТФ. Методика 
виконання тесту і стандартизація 
процедури тестування описана 
та опублікована у науково-мето-
дичній літературі зі спортивної 

боротьби (В.О. Андрійцев, 2016; 
Ю.М. Тропін, 2016).

При оцінці розвитку спеціаль-
ної витривалості по чотирьом по-
казникам, встановлено: від 76,6% 
до 60% тхеквондистів кадетів 
мають середній рівень; від 26,6% 
до 6,6% – вище за середній, від 
13,3% до 3,3% – нижче за серед-
ній; від 10% до 3,3% – низький; 
3,3% – високий.

Аналізуючи показники спе-
ціальної витривалості (табл. 3), 
встановили, що кількість вико-
наних повторень стандартних 
вправ (технічних дій) від періоду 
до періоду зменшується: у дру-
гому періоді по відношенню до 
першого на 14,66 ударів, або на 
7,7 %; у третьому періоді по від-
ношенню до другого на 9,3 удари, 
тобто на 4,9 %. Якщо у першому 
періоді тхеквондисти у середньо-
му виконували майже 40 % всієї 
роботи, то у другому – 32,5 %, 
а у третьому вже 27,5 %. Отже 
від першого до третього періо-
ду кількість виконаної роботи 
зменшується майже на 12,6 %. 
Це безперечно вказує на нарос-

таюче стомлення спортсменів по 
мірі виконання вправ спеціаль-
ного тесту. На нашу думку, це 
може бути пов’язано з деякими 
відмінностями в рівні спеціальної 
підготовленості та різним рівнем 
кваліфікації тхеквондистів даної 
групи і вимагає більш акцентова-
ного педагогічного впливу.

Як відомо, успіх у поєдинку 
визначається кількістю, якістю 
та ефективністю застосування 
техніко-тактичних дій спортс-
меном (В.О. Андрійцев, 2016; 
Греко-римська боротьба, 2010; 
О.В. Лукіна, В.О. Вороний, 
2019; Ю.М. Тропін, 2016). На-
уково-методичне забезпечення 
підготовки тхеквондистів-каде-
тів потребує пошуку найбільш 
ефективних техніко-тактичних 
дій та подальшого їх вдоскона-
лення. Це обумовлено тим, що 
склад і структура результативних 
техніко-тактичних дій швидко 
змінюється у сучасній змагальній 
діяльності (В.О. Вороний, 2020; 
В. Платонов, 2019; Ю.М. Тропін, 
2016; О.Г. Эпов, 2014).

З метою визначення ступеня 

Таблиця 2
Показники загальної фізичної підготовленості тхеквондистів на 

етапі спеціалізованої базової підготовки (n = 30)

Тести

х

S m V, %
Біг 60 м, с 10,82 0,94 0,17 8,66
Стрибок у довжину з місця, см 174,05 9,73 1,78 5,59
Стрибок угору з місця, см 36,43 6,70 1,22 18,40
Згинання розгинання рук в упорі лежачи, кільк. разів 23,57 5,04 0,92 21,37
Вис на зігнутих руках, с 22,20 6,51 1,19 29,32
Підйом тулуба у сід з положення лежачи, кільк. разів 32,67 6,75 1,23 20,67
Човниковий біг 4х9 м, с 11,79 0,58 0,11 4,88
10 перекидів вперед, с 17,51 2,25 0,41 12,83
Прямий шпагат, градуси 156,52 15,83 2,89 10,11
Шпагат праворуч, градуси 160,01 11,94 2,18 7,46
Шпагат ліворуч, градуси 163,99 32,03 5,85 19,53
Стрибки з обертами праворуч, градуси 330,07 39,43 7,20 11,94
Стрибки з обертами ліворуч, градуси 319,94 37,81 6,90 11,82
Біг 1500 м, с 470,20 38,01 6,94 8,08
Динамометрія сильнішої руки, кг 26,46 4,05 0,74 15,32
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реалізації технічного арсеналу 
тхеквондистів-кадетів ми спо-
стерігали і оцінювали їх виступ 
на трьох змаганнях за діючими 
правилами. На змаганнях кожен 
спортсмен провів по 5 поєдинків. 
Слід зазначити, що деякі спортс-
мени провели більше боїв, але ми 
аналізували тільки п’ять поєдин-
ків кожного спортсмена. Резуль-
тати всіх поєдинків були занесені 
до зведеного протоколу.

Аналіз техніко-тактичних дій 
тхеквондистів (табл. 4) показав, 
що середній показник резуль-
тативності за бій у спортсменів 
складає 13,37 балів, а кількість 
проведених результативних дій 
у середньому за бій – 5,5. Вод-
ночас встановлено, що середня 
кількість балів за результативний 
прийом у тхеквондистів-кадетів 
склала 2,41 балів.

Аналіз змагальної діяльності 
виявив, що тхеквондисти в серед-
ньому за бій проводять 5,5 резуль-
тативних техніко-тактичних дій. 
Спортсмени виборюють в серед-
ньому 13 балів за поєдинок. Суд-
дями зараховується в середньому 
2,4 бали за результативну техніко-
тактичну дію.

Як видно з таблиці 4, низьких 
показників коефіцієнтів варіації 
не спостерігається. Підвищені 
коефіцієнти варіації мають показ-
ники кількості виграних балів (V 

= 24,82%), кількість результатив-
них дій виграних (V = 20,79%), 
результативність (V = 24,82%), 
кількість результативних дій за 
бій (V = 20,79%). Це свідчить про 
дещо різний рівень техніко-так-
тичної підготовленості тхеквон-
дистів-кадетів.

Спортсмени провели по п’ять 
поєдинків, але слід зазначити, що 
деякі тхеквондисти майстерністю 
вигравали по чотири поєдинки, а 
інші програвали, або перемагали 
тільки в одному змагальному по-
єдинку. Зважаючи на цей нема-
ловажний факт, можна зробити 
висновок, що рівень спортивної 
майстерності тхеквондистів 12-
13 років досить неоднорідний й 
існує резерв для спрямованого 
педагогічного впливу та корекції 
у підготовці спортсменів.

Водночас із аналізом техні-
ко-тактичної підготовленості 
спортсменів було вивчено струк-
туру техніко-тактичних дій (табл. 
5).

Аналіз структури змагальної 
діяльності тхеквондистів свід-
чить про те, що кадетами з 822 
результативних прийомів (ударів) 
найчастіше використовувалися 
прийоми з таких груп:

1. У середній рівень – удари 
пандаль-чаги застосовувались 
393 рази, що складає 47,8%; йоп-
чаги – 144 рази (17,5%); міро-ча-

ги – 34 рази (4,1%); твіт-чаги – 20 
разів (2,4%);

2. У верхній рівень – нерьо-ча-
ги – 100 разів (12,1%); дольо-чаги 
– 78 разів (9,4%); йоп-чаги – 23 
рази (2,7%); твіт-дольо-чаги і бак-
кат-дольо-чаги – по 7 разів (0,8%) 
відповідно.

Доцільно відзначити, що із 
групи прийомів, які виконувались 
у захисний жилет, тхеквондиста-
ми-кадетами найчастіше викону-
вались комбінації степових пере-
міщень і маневрування і ударів 
пандаль-чаги та йоп-чаги.

Цікавий той факт, що прак-
тично самий сильний удар у тхек-
вондо – твіт-чаги застосовувався 
кадетами як одиночний удар зі 
степовими переміщеннями. В 
основному твіт-чаги виконувався 
у контратаку або випередження 
на атакуючі дії суперника у 85% 
випадків.

Із групи прийомів, які викону-
вались у верхній рівень (голову) 
і були результативними, спортс-
менами найчастіше застосовува-
лись комбінації ударів – йоп-чаги 
і баккат-дольо-чаги, пандаль-чаги 
і дольо-чаги, йоп-чаги і дольо-ча-
ги. Удар нерьо-чагі застосовував-
ся зі степовими переміщеннями 
та маневруванням, – як в атаку, 
так і в контратаку. Серед спортс-
менів, які стали призерами і пе-
реможцями, можна було спосте-
рігати більш широкий технічний 
арсенал та вміння обирати й ре-
алізовувати найбільш ефективні 
рухові дії у варіативних ситуаціях 
при недостатній інформації та го-
строму обмежені часу.

Слід зазначити, що на етапі 
спеціалізованої базової підготов-
ки у спортивних єдиноборствах 
відбувається формування інди-
відуального стилю ведення по-
єдинку і залежить це від визна-
чених факторів (В.О. Вороний, 
2020; О.В. Лукіна, В.О. Вороний, 
2020). Стиль ведення поєдинку 
формується на основі вродже-
них фізичних, морфологічних, 
психологічних якостей і вимог 
сучасної змагальної діяльності 

Таблиця 3
Показники спеціальної фізичної підготовленості тхеквондистів 

на етапі спеціалізованої базової підготовки (n = 30)

Тести

х

S m V, %
Зміна бойової стійки за 1 хв., 
кільк. вправ 93,73 8,55 1,56 9,12

КСВ (1) 0,82 0,07 0,01 9,16
Біг вісімкою, с 16,91 1,16 0,21 6,88
КСВ (2) 0,92 0,06 0,01 6,93
Кількість виконаних вправ за 1 раунд 76,43 2,64 0,48 3,45
Кількість виконаних вправ за 2 раунд 61,77 4,74 0,87 7,67
Кількість виконаних вправ за 3 раунд 52,47 3,84 0,70 7,32
Сума за всі раунди 190,67 10,45 1,91 5,48
Індекс витривалості (3) 0,74 0,04 0,01 4,92
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(В.О. Андрійцев, 2016; Вільна бо-
ротьба, 2012; Г.В. Коробейников, 
С.В. Латышев, Н.В. Латышев, 
А.Ю. Горащенко, Л.Г. Коробей-
никова, 2016; С.В. Латишев, 
2014). За нашими педагогічними 
спостереженнями та аналізом 
сучасної змагальної діяльності 
тхеквондистів кадетів виявлено, 
що домінуючими стилями веден-
ня поєдинку в тхеквондо ВТФ 
є ігровий (56% спортсменів) і 
темповий (37% спортсменів). Си-
ловий стиль ведення поєдинку у 
спортсменів-тхеквондистів спо-
стерігається не часто і становить 
приблизно у 7 % спортсменів 
на етапі спеціалізованої базової 
підготовки. На нашу думку, до-
мінування спортсменів ігрового 
стилю пояснюється не тільки ви-
щезазначеними факторами, але й 
тим, що тхеквондо ВТФ є склад-
нокоординаційним видом спор-
тивних єдиноборств.

Таким чином, дослідження по-
казали, що за рівнем фізичного 
розвитку, загальної та спеціаль-
ної фізичної підготовленості, по-
казникам змагальної діяльності 
відібрана група спортсменів є од-
норідною і цілком придатна для 
проведення формувального педа-
гогічного експерименту. Виміряні 
показники спортсменів в цілому 
відповідають нормальному за-
кону розподілу, а масиви даних 

можуть бути оброблені стандарт-
ними методами математичної ста-
тистики.

Отримані кількісні дані мо-
жуть бути використані для побу-
дови орієнтовних шкал показни-
ків фізичної та техніко-тактичної 
підготовленості тхеквондистів 
кадетів на етапі спеціалізованої 
базової підготовки.

Таким чином, за даними ме-
дичних оглядів, рівня фізичного 
розвитку, фізичної та техніко-так-
тичної підготовленості відібрана 
група спортсменів була цілком 
придатна для проведення форму-
вального педагогічного експери-
менту.

Дискусія. Таким чином, 
отрим=ані дані констатувального 
експерименту, дозволили вста-
новити, що за показниками фі-
зичного розвитку тхеквондисти 
12-13 років знаходяться у межах 
норми для даного віку. За рівнем 
загальної фізичної підготовле-
ності тхеквондисти, в основно-
му, знаходяться на середньому 
рівні. Однак від 13 % до 20 % 
спортсменів за рівнем розвитку 
швидкісних, швидкісно-силових, 
силових якостей, координацій-
них здібностей перебуває на рів-
ні нижче за середній та низький, 
що пов’язано з двома факторами 
– наявністю вагових категорій у 
тхеквондистів та різним рівнем їх 

підготовленості.
Стосовно спеціальної фізич-

ної підготовленості тхеквондис-
тів-кадетів можна стверджувати, 
що рівень розвитку спеціальних 
фізичних якостей є досить неод-
норідним, зважаючи на показ-
ники коефіцієнтів варіації. При 
розподілі спортсменів за рівнями 
було встановлено, що від 5 % до 
13 % з них перебували на низь-
кому рівні та нижчому за серед-
ній. На нашу думку, це може бути 
пов’язано з деякими відмінностя-
ми в рівні спеціальної підготовле-
ності та різним рівнем кваліфіка-
ції спортсменів даної групи.

При аналізі техніко-тактичної 
підготовленості визначено, що 
16% спортсменів перебувають на 
низькому рівні або нижчому за се-
редній. Це вказує на помітні від-
мінності в рівні підготовленості 
та спортивної майстерності тхек-
вондистів на етапі спеціалізова-
ної базової підготовки. Найбільш 
ефективними ударами, які засто-
совують тхеквондисти-кадети у 
змагальних поєдинках, є: пан-
даль-чаги, йоп-чаги у середній 
рівень, нерьо-чаги й дольо-чаги. 
Це пояснюється тим, що у техніч-
ному аспекті ці удари несклад-
ні у виконанні. Спортсменам, 
які результативно провели атаку 
цими ударами, нараховуються по 
два та три бали. Більш складні в 

Таблиця 4
Техніко-тактичні дії тхеквондистів на етапі спеціалізованої базової підготовки (n = 30)

Тести

х

S m V, %
Кількість поєдинків у середньому – 5
Кількість перемог у середньому – 2,63
Кількість виграних балів 66,87 16,59 3,03 24,82
Кількість програних балів 71,57 13,22 2,41 18,48
Коефіцієнт якості 0,47 0,07 0,01 14,07
Кількість результативних дій виграних 27,50 5,72 1,04 20,79
Кількість результативних дій програних 26,57 4,42 0,81 16,65
Коефіцієнт технічної підготовленості 0,50 0,06 0,01 11,38
Результативність (балів за бій) 13,37 3,32 0,61 24,82
Кількість  результативних дій у середньому за бій 5,50 1,14 0,21 20,79
Середня кількість балів за результативну дію 2,41 0,23 0,04 9,43
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технічному аспекті удари викону-
ються тхеквондистами-кадетами 
рідко, хоча за такі удари як твіт-
дольо-чаги, твіт-чаги (в середній 
та верхній рівні), торнадо-дольо-
чаги суддями нараховується по 
чотири та п’ять балів. Отже, у 
тхеквондистів кадетів спостеріга-
ється дещо обмежений технічний 
арсенал у змагальних поєдинках.

Результати аналізу показни-
ків змагальної діяльності свід-
чать про значну різницю в рівні 
спеціальній та техніко-тактичній 
підготовленості тхеквондистів, 
що підтверджується даними спе-
ціальної літератури (О.В. Лукіна, 
В.О. Вороний, 2019; М.А. Рогож-
ников, 2016; Ю.М. Тропін, 2016; 
О.В. Лукіна, С.Г. Стрельчук,             
К. Gandziarski,  Е. Puszczalowska-
Lizis, 2019). 

Таблиця 5
Структура техніко-тактичних дій тхеквондистів кадетів

Групи прийомів Кількість ударів %
Середній рівень (захисний жилет)

Пандаль-чаги (боковий удар ногою зовнішньою стороною стопи) 393 47,81
Йоп-чаги (прямий удар ногою вбік зовнішній ребром стопи) 144 17,51
Міро-чаги (прямий удар-поштовх внутрішньою стороною стопи) 34 4,13
Твіт-чаги (прямий удар ногою з розвороту п’ятою) 20 2,43
Торнадо-пандаль-чаги (боковий стрибковий удар з розвороту ногою 
зовнішньою стороною стопи) 3 0,36

Двійка-пандаль-чаги (подвійні бокові стрибкові удари ногами зовнішньою 
стороною стопи) 7 0,85

Джиругі (прямий удар рукою) 1 0,12
Всього: 602 73,23

Верхній рівень (голова)
Дольо-чаги (боковий удар ногою зовнішньою стороною стопи) 78 9,49
Баккат-дольо-чаги (боковий удар зовні внутрішньою стороною стопи) 7 0,85
Нерьо-чаги (прямий удар зверху вниз внутрішньою стороною стопи) 100 12,16
Твіт-дольо-чаги (боковий удар з розвороту внутрішньою стороною стопи) 7 0,85
Йоп-чаги (прямий удар ногою вбік зовнішній ребром стопи) 23 2,79
Твіт-чаги (прямий удар ногою з розвороту п’ятою) 2 0,24
Торнадо-дольо-чаги (боковий стрибковий удар з 
розвороту ногою зовнішньою стороною стопи) 3 0,36

Всього: 220 26,76
Всього у середній та верхній рівень: 822 100

Гамджом (покарання) 156

Таким чином, тхеквондисти-
кадети на етапі спеціалізованої 
базової підготовки суттєво різ-
няться за рівнем підготовленості, 
а рівень розвитку основних фізич-
них якостей і спеціальної витри-
валості недостатній для того, щоб 
зберігати темп ведення протибор-
ства протягом всього поєдинку, 
а також виконання ефективних 
і результативних техніко-так-
тичних дій. Тому тхеквондисти 
12-13 років мають суттєві резер-
ви підготовленості і це потребує 
цілеспрямованого педагогічного 
впливу, спрямованого на вдоско-
налення техніко-тактичної підго-
товленості та якісне формування 
індивідуального стилю ведення 
поєдинку згідно до вимог сучас-
ної змагальної діяльності.

Висновки

1. Досліджено рівень фізично-
го розвитку, загальної, спеціаль-
ної фізичної підготовленості та 
техніко-тактичні дії тхеквондис-
тів кадетів етапі спеціалізованої 
базової підготовки. Отримані дані 
відповідали нормальному закону 
розподілу, а масиви даних обро-
блялися стандартними методами 
математичної статистики.

2. Показники фізичного роз-
витку і фізичної підготовленості 
всіх спортсменів групи знаходи-
лись у межах норми для даного 
етапу підготовки. Коефіцієнти 
варіації показників фізичного 
розвитку складали від 4,32% до 
14,68% (за виключенням індексу 
Ерісмана); загальної фізичної під-
готовленості від 4,88% до 21,37% 
(крім вису на зігнутих руках); 
спеціальної фізичної підготов-
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леності знаходились у межах від 
3,45% до 9,93%.

3. Встановлено, що у показни-
ків техніко-тактичних дій  коефіці-
єнти варіації становлять від 9,43% 
до 24,82%. Більш ніж 85% ефек-
тивних ударів припадає на долю 
досить простих у виконанні тех-
нічних дій – пандаль-чаги, дольо-
чаги, нерьо-чаги, йоп-чаги. Визна-
чено, що домінуючими стилями 
ведення поєдинку в тхеквондо 
ВТФ є ігровий (56% спортсменів) 
і темповий (37% спортсменів). Си-
ловий стиль спостерігається  при-
близно у 7% спортсменів.

Отже, в основному коефіцієн-
ти варіації складали менше 20%. 

Це підтверджує факт відносної 
однорідності групи за всіма ви-
мірюваними показниками. Від-
носно більша варіабельність 
показників спеціальної підготов-
леності та техніко-тактичних дій 
у змагальної діяльності вказує на 
помітні відмінності в спеціальній 
підготовленості та можливості 
реалізувати свій потенціал у по-
єдинку. Результати проведеного 
дослідження виявляють необ-
хідність вдосконалення на-
вчально-тренувального процесу 
тхеквондистів-кадетів на етапі 
спеціалізованої базової підготов-
ки з урахуванням даних констату-
ючого експерименту.

Вдячності. Дослідження про-
водилося згідно із Тематичним 
планом наукових досліджень При-
дніпровської державної академії 
фізичної культури і спорту на 2016-
2020 рр. за темою: «Теоретико-ме-
тодичні основи удосконалення тре-
нувального процесу та змагальної 
діяльності на різних етапах підго-
товки спортсменів», номер дер-
жавної реєстрації 0116U003007; на 
2021-2025 рр. за темою: «Теорети-
ко-методичні основи підготовки 
спортсменів в олімпійському та 
професійному спорті».

Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність кон-
флікту інтересів.
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