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У методичних рекомендаціях «Основи загальної теорії та методики 
підготовки спортсменів в інтелектуальних видах спорту» розкриті 
особливості підготовки спортсменів з інтелектуальних видів спорту. Надано 
основи системи підготовки її «підсистеми», характеристика етапів 
багаторічного процесу спортивного вдосконалення та системні фактори, що 
впливають на підготовку та спортивний результат спортсменів з 
інтелектуальних видів спорту.  

Дані методичні рекомендації  призначені для здобувачів вищої освіти 
магістр спеціальності 017 Фізична культура і спорт та тренерів ДЮСШ і 
спортивних клубів з інтелектуальних видів спорту. (шахів, шашок, 
спортивного бриджу, го). 
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 РОЗДІЛ 1 

ОСНОВИ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВИДАХ 
СПОРТУ 

 

Відповідно до різних підходів кваліфікації неолімпійських видів спорту 
чітко прослідковується група інтелектуальних видів спорту у яких змагальна 
діяльність пов’язана з абстрактно-ігровою діяльністю та відсутністю рухової 
активністю, до складу яких увійшли – шахи, шашки, го, спортивний бридж, 
сянци та ін. Однак не залежно від характерних відмінностей, система 
підготовки в інтелектуальних видах спорту, як і в інших видах спорту, є 
довготривалим, цілорічним, спеціально-організованим процесом 
спрямованого на всебічний розвиток, навчання та виховання спортсменів, 
який здійснюється на основі організації регулярних навчально-тренувальних 
занять та змагань. 

Зміст системи підготовки спортсменів постійно оновлюється та 
вдосконалюється у відповідності до тенденцій розвитку спорту, зростання 
спортивних результатів, специфіки видів спорту, змін правил та системи 
проведення змагань, наукових досліджень у спорті тощо  

Аналізуючи інтелектуальні види спорту, безпосередньо як спорт, 
можна констатувати, що вони мають певні відмінності від олімпійських, 
професійних та у більшості випадках неолімпійських видах спорту, 

насамперед: 

- навчально-тренувальний процес та змагальна діяльність 
обумовлюється відсутністю рухової активності;  

- ефективність навчання знаходиться у прямій залежності від рівня 
розвитку розумових та інтелектуальних здібностей;    

- головне навчально-тренувальне та змагальне навантаження припадає на 
реалізацію розумових якостей та прояву інтелектуальних зусиль; 

- результат у змаганнях досягається за рахунок абстрактно-логічного 
обігравання суперника;   

- основним видом спортивної підготовки є спеціальна інтелектуальна 
підготовка та її складових: теоретична підготовка, психологічна підготовка, 
спеціально-практична підготовка; 

- принципи, засоби та методи спортивної підготовки носять специфічних 
характер; 

- фізична підготовки виступають  як допоміжна, яка спрямована на 
зміцнення здоров’я, розвиток фізичних якостей, формування різнобічних 
рухових умінь та навиків, підвищення рівня рухової активності; 
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- з урахування основних досягнень на міжнародному рівні здійснюється 
присвоєння міжнародних звань.  

Таким чином, виникає потреба розглянути систему підготовки 
спортсменів, які займаються інтелектуальними видами спорту як окремої 
автономії.  

Автономія підготовки спортсменів-інтелектуалів полягає у 

спрямованості тренувального процесу, реалізації специфічних принципів 
спортивного тренування, використанні специфічних засобів та методів 
підготовки, особливостях сторін підготовки та їх планування, структурі 
тренувального заняття та їх типів, основних закономірностях побудови 
тренувального процесу у мікро-, мезо-, макроциклах та етапах підготовки, 
використанні позатренуальних та позазмагальних засобів, здійсненні 
контролю за підготовленістю.   

Основною метою системи підготовки в інтелектуальних видах спорту, 
як і у інших видах, є досягнення високих спортивних результатів у змаганнях 
національного, європейського та світового рангу, здобуття спортивних знань 
(гросмейстера). Однак відмінністю є те, що саме в інтелектуальних видах 
спорту результат досягається, не за рахунок реалізації фізичних, 

функціональних та техніко-тактичних можливостей психологічно-вольових 
зусиль, а за рахунок реалізації інтелектуальної (теоретичної), спеціально-

практичної підготовленості та психологічної стійкості. 
Виходячи з мети основними завданнями спортивної підготовки в 

інтелектуальних видах спорту є прищеплення стійкої зацікавленості до 
занять, набуття спеціальних знань, умінь та навичок з техніки, тактики та 
стратегії ігри потрібних для успішного виступу у змаганнях, засвоєння 
основних засад психологічно-вольової та фізичної підготовки, виховання 
високих морально-етичних якостей, засвоєння основних принципів естетики 
гри (прагнення до ідеально точної гри, до пошуків правильних і водночас 
глибоких, оригінальних і зовні «красивих» рішень під час гри) та 
застосування їх у практичній грі.      

У відмінності від динамічних видів спорту система підготовки в 
інтелектуальних видах спорту передбачає формування специфічних 
компетентностей (табл. 1.1), які спрямовані на набуття змістовних 

(спеціальних – базових та фундаментальних) знань, інтелектуальних та  

процесуальних навиків, формування потенційної готовності вирішувати 
специфічні ігрові завдання, вміння здійснювати науковий пошук з 
самореалізації необхідних для ефективної змагальної діяльності.   
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Таблиця 1.1 

Основні специфічні компетентності спортсмена-інтелектуала   
 

Назва 
компетентності 

Характеристика компетентності 

Пізнавальна  засвоєння та набуття спеціальних знань, умінь і навичок 
потрібних для успішного використання базових методів 
підготовки, засвоєння основ техніки та тактики гри,  засвоєння 
сучасних інформаційних технологій 

Практична   володіння основними принципами ігрової естетики (прагнення до 
ідеально точної гри, до пошуків правильних і водночас глибоких, 
оригінальних і зовні «красивих» ігрових рішень, застосування їх у 
практичній грі); набуття досвіду власної ігрової діяльності 

Творча набуття певного рівня розвитку просторового і логічного 
мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти ігрову ініціативу, 
вміння  вирішувати творчі завдання, стійкого інтересу до ігрової 
творчості та  потреби в духовному самовдосконаленню  

Комунікативна   набуття здатності до особистого застосування у конкретному 
спілкуванні знань мови, уміння змінювати глибину і коло 
спілкування, способів взаємодій зі спортсменами, тренерами, 
суддями, уболівальниками, пресою тощо, навиків роботи у групі,  
встановлювати і підтримувати необхідні контакти в процесі 
підготовки та змагальної діяльності,   навиків до аналізу 
комунікативних ситуацій у вигляді словесних і візуальних форм 

Соціальна   набуття громадської свідомості, національної гідності, реалізація 
навиків професійної взаємодії в команді, прагнення до створення 
комфортного та доброзичливого клімату, уміння впливати на 
суперника та володіти  фізіономікою  язику жестів 

 

Формування компетентностей у спортсменів-інтелектуалів 
забезпечується через реалізацію складових системи та підсистеми 
підготовки, а саме принципів, змагань та спортивного тренування у 
відповідно до основних видів підготовки й закономірностей  їх становлення 
на різних етапах багаторічної підготовки та системних факторів, що 
впливають на систему підготовки в цілому (рис. 1.1).  
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Специфічні принципи спортивного тренування  

Рис. 1.1. Складові системи підготовки спортсменів в інтелектуальних видах спорту  

(затемнені складові притаманні спортсменам-інтелектуалам) 

системні фактори підготовки спортсменів-інтелектуалів  

Компетентності спортсменів-інтелектуалів   

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ  

Принципи спортивної підготовки  

Дидактичні принципи навчання 

Специфічні принципи організації навчально-пізнавальної діяльності  

циклічності розвитку 

міцність засвоєння знань зв'язок теорії з практикою емоційного навчання проблемності навчання ґрунтовності 

моделювання комп’ютеризації самоуправління 

підсистема спортивної підготовки  спортивне тренування змагання 

етапи багаторічної підготовки спортсменів  
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Для досягнення спортивної майстерності та максимально спортивних 
результатів в інтелектуальних видах спорту важливе місце займає розумовий 
та інтелектуальний розвиток спортсменів. Тому навчально-тренувальний 
процес цілеспрямований на розвиток інтелектуальних можливостей 
безпосередньо мислення та логіки, а також формування прийомів розумової 
діяльності, саме прийомів – абстракції, узагальнення та конкретизації; 
аналізу, синтезу та порівняння; індуктивних та дедуктивних висновків та 
висновків по аналогії; розуміння, засвоєння зв’язків та відношень; 
формування понять, класифікації та систематизації. Ураховуючи таку 
специфіку система підготовку спортсменів-інтелектуалів включає в себе 
окремі складові, які не притаманні динамічним видам спорту – специфічні 
принципи організації навчально-пізнавальної діяльності, специфічні засоби 
та методи спортивного тренування, які спрямовані на розвиток розумових та 
інтелектуальних здібностей, формування знань та навиків ведення змагальної 
боротьби, використання сучасних інформаційних технологій та методів.    

Ефективна система підготовки можлива за умов реалізації принципів 
спортивного тренування, що відображають основні закономірності побудови 
тренувального процесу та планування тренувальних навантажень, ставлення 
спортивної форми та формування тренованості спортсменів (Платонов В.М., 
1986-2015; Матвеєв Л.П. 1986-1999). У навчально-методичній та науковій 
літератури науково обґрунтовані дидактичні принципи навчання (науковості, 
активності та свідомості, наочності, доступності та індивідуалізації, 
систематичності та послідовності),  специфічні принципи спортивного 
тренування (скерованості до найвищих досягнень, поглибленої спеціалізації, 
непереривності тренувального процесу, поступовості збільшення 

навантаження та тенденцій до максимальних навантажень, хвильоподібності 
та варіативності навантажень, єдності та взаємозв’язку структури змагальної 
діяльності та структури підготовленості) та спеціальні дидактичні принципи, 
які адаптував Ю.К. Гавердовський (1991) до практики спорту (доцільності та 
практичності, готовності, управління та підконтрольності, позитивної 
мотивації, систематичності, смислової та перцептивної «наочності», 
планомірності та поступовості, функціональної надмірності та надійності, 
міцності та пластичності, доступності та стимулюючої складності, 
індивідуалізованого навчання у колективі, формально-евристичної єдності, 
науково-раціональної та інтуїтивно-емпіричної єдності). Однак, специфічні 
принципи спортивного тренування маю відмінності у трактовці відносно 
фізичного навантаження, так як в інтелектуальних видах спорту необхідно 
зазначати розумове (теоретичне) навантаження.  
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Тлумачення специфічних принципів організації навчально-пізнавальної 
діяльності в процесі підготовки спортсменів-інтелектуалів обумовлюється 
тим, що навчально-тренувальний процес в інтелектуальних видах спорту 

безпосередньо, з одного боку пов’язаний з навчальною діяльністю, а саме з 
формування знань, розвитку розумових та інтелектуальних здібностей, а з 
іншого – пізнавальна діяльність спортсмена є основним фактором який 
вливає на ефективність навчально-тренувального процесу та результат 
змагальної діяльності. Саме використання даних принципів, з ураховуючи їх 
специфіки, спортивне тренування набуває нової системно якісної підготовки 
(табл. 1.2).   

 

 Таблиця 1.2 

Специфічні принципи з організації навчально-пізнавальної діяльності 
реалізуючи в системі підготовки інтелектуальних видів спорту  

 

Принцип Спрямованість  Способи та напрями реалізації 

міцності 
засвоєння знань 

свідоме й ґрунтовне 

формування базових 

знань у вигляді 
фактів, понять, ідей, 
законів та правил 
притаманних 
інтелектуальному 
виду спорту та 
фундаментальних 
знань основ сторін 
підготовки та їх 
реалізації, 
особливостей 
змагальної діяльності, 
зв’язків та відношень 
між ними 

повторення навчального матеріалу за темами у 
відповідності до виду підготовки та структурним 
смисловим одиницями; запам’ятовування нового 
навчального матеріалу, спираючись на пройдений; 
відтворювати  вивчене та користуватися знаннями при 
виконанні практичних завдань; активізацію 
розумового та інтелектуального розвитку під час 
повторення навчально-тренувального матеріалу 
(запитання, порівняння, аналіз, синтез, класифікація, 
узагальнення); нового групування матеріалу з метою 
його систематизації, використання в процесі 
повторення різноманітних методик, форм, підходів, 
вправ; самостійну роботу щодо творчого застосування 
знань; постійне звернення до раніше засвоєних знань 
для їх трактування з нової точки зору 

емоційного 
навчання 

створення певних 
емоційних станів, 
почуттів, які 
стимулюють успішне 
засвоєння 
спеціальних знань, 

інтересу до занять, 
розвиток внутрішніх 
мотивацій 

викладання навчально-тренувального матеріалу в 
логічному, живому та образному  стилі з наведенням 
цікавих доцільних прикладів, використовуючи 
доброзичливий тон спілкування; використання 
наочності  та сучасних технічних засобів та Інтернет 
ресурсів; виховання у спортсменів уміння володіти 
своїм настроєм, емоціями, переживаннями та почуття 
радості від спортивного досягнення; формування віри 
у власні можливості через підтримку тренера та 
батьків. 
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проблемності 
навчання 

формування творчих 
здібностей 

спортсменів-

інтелектуалів через 
розвиток мислення та 
наукове пізнання 

аналіз програмного матеріалу; створення проблемної 
ситуації у процесі вивчення нового матеріалу; 

розв'язання поставлених теоретичної, технічних та 

тактичної ігрових завдань; вибір і реалізація 
раціональних методів і засобів, форм організації 
пошуково-пізнавальної діяльності; поставка 
проблемних питання та тактичних завдань 
(сприйняття й усвідомлення проблем, власне 
вирішення проблем з використанням неординарних 
рішень); послідовність ускладнення технічних та 
тактичних ігрових завдань як творчого процесу. 

зв'язку теорії із 
практикою 

 

поєднання розумової 
діяльність з 
практичною, зв’язок 
теоретичної 
підготовки з 
практичної 
діяльністю, які  
безпосередньо 
взаємопов’язані в 
навчально-

тренувальному 
процесів та 
змагальній діяльності 

впровадження сучасних інформативних технологій, 

Інтернет сайтів, засобів масової інформації та 
спеціальної літератури як взаємообумовлений 
фактори теоретичної підготовки та реалізації 
практичних навиків; аналіз партій гри з визначенням 

позитивних та негативних рішень; розкривати зв’язок 
між навчально-тренувальним процесом та 
результатом змагальної діяльності;  організація та 
виконання проблемно-пошукові і дослідницькі 
завдань з техніки та тактики гри; розвиток та 
перенесення досвіду інших спортсменів до власної 
спортивній діяльності; здійснення зв’язок навчання з 
життям як стимул для самоосвіти та 
самовдосконалення. 

ґрунтовності формування 
ґрунтовних точних, 
доказових і повних 
знань через 
осмислене їх 
засвоєння та 
використання в 
спортивній практиці 
 

послідовне застосовування системи дидактичних та 
специфічних принципів, законів і закономірностей у 
навчально-тренувальному процесі та змагальній 
діяльності; засвоєння навчального матеріалу з техніки 
та тактики гри певними частинами; виконувати 
оптимальну кількість навчальних ігрових вправ; 
систематично і правильно здійснювати  повторення 
вивченого навчального матеріалу та його закріплення 
в практичній  грі 

циклічності 
розвитку 

циклічний процес 
використання 
теоретичних та 

практичних завдань 
гри у відповідності з 
циклічністю  
поєднання  
розумових та 
інтелектуальних 
здібностей 

постановка і розв’язання конкретної практико-

орієнтовної завдань у відповідності до їх складності; 
ускладнення на кількісному та якісному рівні 
навчально-тренувальний ігрових завдань;, 

використання відповідної циклічності певного змісту, 
методів (традиційних, проблемних, евристичних, 
дослідницьких, практичних, інтерактивних та ін.) і 
засобів навчання, організаційних форм, оцінки 
досягнень і аналізу отриманих результатів 
спортсменів  
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моделювання  вдосконалення 
фундаментальних 
знань, практичних 
навиків гри та 
реалізації розумових 
та інтелектуальних 
здібностей 

 

моделювання типових та нестандартних ігрових 
змагальних ситуацій та розв’язання їх різними 
способами з урахування кваліфікації спортсменів; 

розробка навчально-тренувальних планів, програм 
підготовки; встановлення відповідностей між 
кваліфікаційними вимогами підготовки спортсменів 
та фактичним обсягом базових та фундаментальних 
знань і вмінь задля створення моделі щодо підготовки 
та реалізації її в змагальній діяльності.         

компютерізації  використання 
комп’ютерних 
технологій, які 
забезпечують 
індивідуалізацію та 
диференційованість 
навчально-

тренувального  
процесу  та розвитку 
пізнавальних 
інтересів 

робота на комп’ютері за індивідуальними програмами; 
збір інформації та її опрацювання з техніки та тактики 
гри гросмейстерів рівної кваліфікації; перегляд 
змагань в Он-лайні з одномоментним їх аналізом; 
оцінка рівня теоретичної та практичної 
підготовленості за комп’ютерними програмами з 
метою контролю та самоконтролю; моделювання   
змагальних позицій  
та ситуацій з подальшим їх рішень   

самоуправління  формування 
індивідуального 
стилю спортивної 
діяльності 
 

виконання індивідуальних ігрових завдань; 
самостійний аналіз ігрових позицій; робота зі 
спеціальної літературою та додатковим матеріалом; 

пошук цікавих ігрових рішень та використання їх при 
організації занять; виконання домашніх завдань    

 

Резюме.  Специфічні компетентності спортсменів-інтелектуалів, які 
формуються у процесі багаторічної підготовки та основні закономірностей та 
реалізації специфічних принципів організації навчально-пізнавальної 
діяльності забезпечує підготовки спортсменів-інтелектуалів з 
загальнопедагогічних позицій як процесу прикладно-спеціалізованного 
навчання та виховання.  
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РОЗДІЛ 2 

«ПІДСИСТЕМА» ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ В 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВИДАХ СПОРТУ  

 

Процес підготовки спортсменів-інтелектуалів до високих спортивних 
досягнень носить комплексний характер та реалізується через «підсистеми» 
(рис. 1.1). До таких «підсистем» в інтелектуальних видах спорту відносяться 
– змагання та спортивне тренування.  

 

2.1. Особливості організації та проведення змагань  спортсменів-

інтелектуалів.  
Інтелектуальні види спорту як соціальне та педагогічне явище 

реалізується насамперед через «підсистему» з організації та проведення 
спортивних змагань. 

Як зазначають, В.Н. Платонов (1997, 2004, 2013, 2015, 2018), 

Л.П. Матвєєв  (1977, 1999, 2010), В.С. Келлєр (1993), Ф.П. Суслов, 
В.Л. Сичов, Б.Н. Шустин (1995) та ін. спортивні змагання складають основу 
існування та розвитку спорту для світового суспільства та соціалізації 
людини, в процесі яких демонструється та порівнюється стан підготовленості 
спортсменів через досягнення ними високих спортивних результатів або 
перемоги в регламентованих спеціальними правилами та умовах 
неантагоністичного суперництва.  Вони, з одного боку є своєрідною моделлю 
людських відносин, реально існуючих в суспільстві (боротьби, перемоги, 
поразки, взаємодопомоги), спрямованих  на задоволення творчих та 
престижних цілей З іншого є засобом підготовки спортсмена, вдосконалення 
його спортивної майстерності, контролю за рівнем підготовленості тощо.  

Спортивні змагання спрямовані на досягнення об’єктивного та 
суб’єктивного цільового результату. Об’єктним результатом вважається саме 
досягнення спортсменом та його міжнародний рейтинговий рівень, а 
суб’єктивним – пріоритетність у використанні ефективних засобів та методів 
підготовки спортсмена, матеріально-технічному та фінансовому 

забезпеченням, відборі до занять спортом, підготовці тренерів,  науково-

методичному та медичному забезпеченні тощо.  
Спортивні змагання в інтелектуальних видах спорту визначають цілі і 

спрямованість інтелектуального розвитку та етичного виховання спортсмена 
для результативної спортивної діяльності на основі виконання Кодексу 
(правил) змагань (Шаховий Кодекс, Кодекс шашок, Кодекс гри го, Кодекс зі 
спортивного бриджу), Кодексу етики, Антидопінгового кодексу та 
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Дисциплінарного кодексу, які редагуються та доповнюються у відповідності 
з сучасними світовими тенденціями розвитку даних видів спорту.  

В інтелектуальних видах спорту змагання мають аматорський та 
професійний рівень. Аматорський рівень обумовлюється участю, у 
відповідності до вікових меж, на національних, континентальних, 
регіональних та світових змагання, з метою досягнення певного рівня 
спортивної підготовки та входження до світового рейтингу (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Аматорський рівень змагань в інтелектуальних видах спорту у 
відповідності до вікових меж   

Вікова група 

Вік спортсменів 
Присвоєння 
розрядів та 

звань 

Рівень 
спортивної 
підготовки 

Відповідно 
Національним 

правилам 

Відповідно 
Міжнародного кодексу 

шахи 

З 
ур

ах
ув

ан
ня

м 
до

ся
гн

ен
ня

 м
іс

ця
 н

а 
зм

аг
ан

ня
х 

Н
ац

іо
на

ль
но

го
 т

а 
М

іж
на

ро
дн

ог
о 

рі
вн

я  
 а

бо
 в

ик
он

ан
ня

 
но

рм
ат

ив
ів

  з
 д

ос
яг

не
нн

я 
 ін

ди
ві

ду
ал

ьн
ог

о 
Н

ац
іо

на
ль

но
го

 
та

 С
ві

то
во

го
 р

ей
ти

нг
у 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
ас

ов
і ю

на
ць

кі
 т

а 
до

ро
сл

і с
по

рт
ив

ні
 р

оз
ря

ди
, «

Ка
нд

ид
ат

 
у 

ма
йс

тр
и 

сп
ор

ту
 У

кр
аї

ни
»,

 «
М

ай
ст

ер
 с

по
рт

у 
У

кр
аї

ни
»,

 
«М

ай
ст

ер
 с

по
рт

у 
У

кр
аї

ни
 м

іж
на

ро
дн

ог
о 

кл
ас

у»
 Діти  до 10  

Діти 6-10 11-17 

Юніори 11-17 18-20 

Дорослі 18 і старші 21 і старші  

Шашки  

Юні надії   до 8  
Надії  до 10  9-10  

Молодші кадети 11-13  11-13 

Кадети 14-16 14-16 

Юніори 17-19  17-19 

Молодь 20-26 20-26 

Дорослі 27 і старші 24 і старші  

Го 

Діти до 12 - 

Кадети 13-16 до 12 

Юніори 17-20 13-18 

Молодь 21-29 19-23 

Дорослі 30 і старші 24 і старші 

Спортивний бридж 
З урахуванням 

отриманого 
місця на 

змаганнях 
Національного 

та 
Міжнародного 

рівня 

Масові дорослі 
спортивні розряди, 

«Кандидат у 
майстри спорту 

України», «Майстер 
спорту України», 
«Майстер спорту 

України 
міжнародного 

класу» 

Діти - до 15 

Юніори - 16-18 

Молодь  - 19-25 

Дорослі 18 і старші  26 і старші  

Примітка: У шахах та шашках на рівні «Майстра спорту України міжнародного 
класу» присвоюється звання «Гросмейстер України» 
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Крім вищезазначеного, змагання в інтелектуальних видах спорту, як і у 
динамічних, відповідно до вікових меж проводяться серед людей з 
обмеженими можливостями, насамперед з порушеннями зору, слуху та 
опорно-рухового апарату. Відмінністю від динамічних видів спорту є 
організація змагань серед ветеранів у який приймають участь спортсмени 
віком від 50 років і старше.     

Професійний рівень пов'язаний з отриманням спортсменом-

інтелектуалом Міжнародного звання на рівні Міжнародної спортивної 
федерації рішенням Кваліфікаційної комісії у випадку досягнення певного 
рівня рейтингових балів та участі в змаганнях з призовим фондом (табл. 2.2).  

 

 

Таблиця 2.2 

Міжнародні звання в інтелектуальних видах спорту 

Стать  Міжнародне знання  Стать  Міжнародне знання  

Шахи 

Чо
ло

ві
ки

 

«Майстер FIDE» 

«Міжнародний майстер FIDE» 

«Гросмейстер FIDE» ж
ін

ки
 «Майстер FIDE серед жінок» 

«Міжнародний майстер FIDE серед жінок» 

«Гросмейстер FIDE серед жінок» 

Шашки  

Чо
ло

ві
ки

 

«Майстер FMJD» 

«Міжнародний майстер FMJD» 

«Гросмейстер FMJD» ж
ін

ки
 «Майстер FIDE серед жінок» 

«Міжнародний майстер FIDE серед жінок» 

«Гросмейстер FIDE серед жінок» 

Спортивний бридж 

Чо
ло

ві
ки

 

«Міжнародний майстер WВF» 

«Міжнародний гросмейстер WВF» ж
ін

ки
 

«Міжнародний майстер WВF» 

«Міжнародний гросмейстер WВF» 

Примітка: У шахах та шашках жінкам здійснюється присвоєння чоловічих  
міжнародних звань у випадках досягнення певних рейтингових очок. Перше присвоєння 
міжнародного звання «Гросмейстер FIDE» було здійснено у 1978 р. грузинській шахісті 
Ноні  Терентіївні Гапріндашвілі.       

 

Система організації та проведення змагань серед спортсменів-

інтелектуалів, відповідно до Кодексу, здійснюється за круговим, змішаним 

способами та способом прямого вибування, а їх досягнення може 
визначатися за особистими, особисто-командними та командними 
результатами на національному, континентальному, регіональному та 
світовому рівнях. В науково-методичній спортивній літературі 
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В.М. Платонова (1997, 2004, 2015), Л.П. Матвєєва (1999, 2010), 

А.А. Краснікова (2005), Н.Г. Долбишевої (2013) та ін., достатньо широко та 
конкретно розкриті способи, види та рівні змагань, що не потребує їх 
розкриття.  

Однак, необхідно зазначити, що в окремих випадках змагання в 
інтелектуальних видах спорту мають свою автономію, яка пов’язана з видами 
змагань, окремими способами їх проведення та визначенням спортивного 
результату (рис. 2.1). 

Очні та заочні змагання в інтелектуальних видах спорту пов’язані з 
характером та особливістю змагальної діяльності. Чемпіонати, кубки, 
турніри, матчі, матч-турніри, Шахова Олімпіада,  Всесвітня олімпіада за 
спортивного бриджу та інші проводиться під егідою Міжнародних 
спортивних федерацій за підтримкою СпортАккорду та МОК. З 2008 р. та 
2011 р. проводяться комплексі змагання, які об’єднують змагання з шахів, 
шашок, спортивного бридж, гри Го та сянців (китайські шахи)  під назвою 
«Всесвітні інтелектуальні ігри» та «Всесвітні інтелектуальні ігри 
СпортАккорд» (відповідно) під егідою Міжнародної асоціації 
інтелектуального спорту та СпортАккорду за підтримки МОК.  

Заочні змагання приємні лише інтелектуальним видам спорту, маючи 
свою стародавню історію, систему організації та їх проведення. Перші з них 
були проведені за перепискою, в подальшому по телефону, на сучасному 
етапі – по електронній пошті. 

Організація комерційних змагань з сеансів одночасної гри та 
одночасної гри в сліпу у змаганнях шашок, шахів та го. Найвищим 
досягненням у шахах одночасної гри встановлене угорською спортсменкою 
Жуже Полгарт провівши 1131 партію на 326 дошках за 16 годин. Світовим 
рекордом у шашках з одночасної гри вважать гра на 251 дошці за тривалістю 
17 год. 46 хв. спортсменом Дж. Стоккером, у одночасній грі в сліпу – на 
32 дошках за 48 год. 38 хв. спортсменкою Т. Сейбрандс (обидва спортсмена з 
Нідерландів).  

Швейцарська система вперше була використана на шаховому турнірі у 
Цюриху (Швейцарія) у 1895 р. характерною рисою якого є проведення 
турніру без вибування та дозволяє переможцю прийняти участь у невеликій 
кількості турів при великій кількості учасників змагань. Особливістю даної 
системи є проведення комп’ютерного або ручного жеребкування перед 
кожним туром за програмою «сліпого жеребкування» або «випадкових 
чисел», які не враховує кваліфікацію учасників та їх рейтинг, однак 
враховуються  коефіцієнти, які отримують спортсмена протягом турів. 
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Рис. 2.1.  Система змагань в інтелектуальних видах спорту (за винятком спортивного бриджу) 



 16  

Схевенінгенська система отримала назву від голландського міста 
Схевенінген, у якому у 1923 р. проводився шаховий турнір де спортсмени 
однієї групи грали з усіма спортсменами іншого групи. Дана система 
використовується на турнірах де здійснюється особистий залік, так і на матчах з 
командним заліком (табл. 2.3).  

 

Таблиця 2.3 

Схевенінгенська система проведення змагань в інтелектуальних видах 
спорту (на прикладі двох команд)  

 

1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 

А - В А – В А – В А – В А – В А - В 

I - 1 I – 2 I – 3 I – 4 I – 5 I - 6 

II - 2 II – 3 II – 4 II – 5 II – 6 II - 1 

III - 3 III – 4 III – 5 III – 6 III – 1 III - 2 

IV - 4 IV – 5 IV – 6 IV – 1 IV – 2 IV - 3 

V - 5 V – 6 V – 1 V – 2 V – 3 V - 4 

VI - 6 VI – 1 VI – 2 VI – 3 VI – 4 VI - 5 

Примітка: Послідовність гри з партнерами (командами) та колір фігур 
визначається жеребкуванням. 

 

Система Мак-Магона, розроблена нью-йоркським програмістом та 
спортсменом-інтелектуалом з гри Го Л. Мак-Магоном, дозволяє проводити 
турніри з участю різних за рівнем спортивної майстерності гравців, одночасно 
підтримувати справедливість розподілу місць. Дана система є більш 
вдосконаленою від швейцарської, безпосередньо: 

- проводиться  менша кількістю турнірів, що економить час за рахунок 
скорочення партій заздалегідь відомим результатом; 

- групи формуються з урахування рейтингу спортсменів, що відображають 
рівень спортивної майстерності та дозволяє в різних рейтингових групах 
набрати кількість очок, які є рівноцінними як для сильніших та і для слабших 
гравців. 

Для масових змагань за перепискою використовується система Сіллі, яку 
розробив італійський шахіст А. Сіллі, основними принципом якої є: гравці, які 
грають між собою не повинні мати інших загальних партнерів та гравці не 
гравці між собою не повинні мати більше двох загальних партнерів.  

Результат у змаганнях визначається за об’єктивно-кількісними 
показниками у відповідності до набраних очок. У випадку однакової кількості 
очок проводиться додаткова партія або переможець визначається за – системою 
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коефіцієнтів (Зонненборна-Бергера, Бергера, Шмульяна, Бухгольц, Рижська, 
Койа), найбільшої кількісті перемог, результатом зустрічі між даними 
учасниками, найбільшої сума очок учасників над якими отримали перемогу, 
найбільший результат з іншими учасниками з іншими учасниками у порядку 
зайнятих місць.  

Система коефіцієнтів в інтелектуальних видах спорту специфічна, яка 
використовується у випадку однакової кількості набраних результатів,  як у 
турах, так і при підрахунку кінцевого результату: 

- система коефіцієнтів «Зонненборна-Бергера», вперше запропонував 
чеський шахіст О. Гельбфус у 1873 р., однак в практику впровадили у 1882 р. 
У. Зоннеборн та І. Бергер на турнірі у Ліверпулі, при якій здійснюється  
подвійне підраховування (сума) кількість очок суперників набраних 
спортсменом у виграних партій та половина очок суперників зіграних у нічию. 
Кінцевим результатом є загальна сума набраних очок суперників;  

- система коефіцієнтів «Бергера» по підрахунку очок, була впроваджений 
у 1886 р. розроблена І. Бергергом, передбачає суму очок учасника у 
переможних партіях та половину суми очок суперників з якими зіграв учасник 
у нічию. Кінцевим результатом є загальна сума набраних очок особисто та очок 
суперника; 

- система коефіцієнтів «Шмульяна», запропонована у 1960 р. 
радянськими шашистами та шашичними теоретиками Т. Шмульяновим та  
В. Дворковичем, передбачає підрахування (сума) очок учасників, в яких 
гравець переміг, потім підрахування (сума) очки програвших партій. Кінцевим 
результатом вважається різниця між даними величинами; 

- система коефіцієнтів «Бухгольц», використовується з 1932 р. розроблена 
шахістом Б. Бухгольцем з Німеччини, яка передбачає суму усіх очок суперників 
з якими грав учасник не залежно від результату зустрічі між ними. Існує 
«усереднена система Бухгольц-1» при якій не враховуються самий високий та 
самий низький результати суперника, «усереднена система Бухгольц-2» – не 
враховуються два самих високих та два самих низьких результати, потім по 3 і 
так далі до визначення місця, «урізана система Бухгольц-1» – не враховується 
самий низький результат суперника, «урізана система Бухгольц-2» – не 
враховується два самих низьких результати суперників (в шашках вона 
визначається як система коефіцієнтів Солкофа). Кінцевим результатом 

вважається загальна сума набраних очок суперником;  
- «Рижська система коефіцієнтів» передбачає підрахуванням спочатку 

очок, які набрали учасники у яких спортсмен виграв та помножується на 2, 

потім очок учасників з якими спортсмен зіграв у нічию та помножується на 1,5, 
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потім очок суперників з яким гравець програм. Кінцевим результатом 
вважається загальна сума набраних очок суперником; 

- система коефіцієнті «Койа» ураховує кількість очок, набраних 
спортсменом проти усіх суперників, які досягли результату 50 % та більше. 
Дана система може бути розширена підрахунком включення або виключення 
гравців, які набрали більше або менше 50% очок у групі. Кінцевим результатом 
вважається загальна сума набраних очок спортсменом зі спортсменами які 
досягли результату 50%.  

Резюме. Змагання в інтелектуальних видах спорту як «підсистема» 
спортивної підготовки є специфічною у визначенні їх мети та спрямованості,  
спортивної майстерності відповідно до аматорського та професійного рівня, 
системи організації та проведення змагань та системи визначення спортивного 
результату.   

 

2.2. Спортивне тренування як основа «підсистеми» комплексної 
спортивної підготовки в інтелектуальних видах спорту. 

Спортивне тренування є структурною одиницею системи спортивної 
підготовки спортсмена, яке спрямоване на досягнення максимально можливого 
індивідуального рівня  підготовленості, обумовленого специфікою виду спорту. 
Л.П. Матвєєв (1977) зазначає, що метою спортивного тренування є виховання 
спортсмена з соціально-педагогічних позицій, безпосередньо гармонійного 
формування особистості відповідно до розвитку духовних та фізичних 
здібностей, через досягнення високих спортивних результатів. Крім цього, у 
спортивному тренуванні вирішуються завдання соціальної системи виховання 
та специфічні завдання, які формуються безпосередньо з вимог спортивної 
діяльності. В спортивно-прикладному аспекті вони співвідносяться до основних 
розділів підготовки спортсменів. В якості яких виділяють фізичну, технічну, 
тактичну, психологічну та теоретичну підготовку, які мають свої компоненти та 
зміст, вирішуючи їх завдання за рахунок використання загально-педагогічних 
та специфічних методів та засобів спортивного тренування.  Тому ми можемо 
зазначити, що спортивне тренування є підсистемою спортивної підготовки, яке 
має свою специфічність у відповідності до змагальної діяльності, в тому числі і 
в інтелектуальних видах спорту (рис. 2.2). 
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В інтелектуальних видах спорту спортивне тренування спрямоване на 
становлення різних сторін підготовки, перевага кожної залежить від специфіки 
виду спорту. Пріоритетними сторонами підготовки є інтелектуальна, 
спеціально практична та психологічна, які є основними та 
взаємодоповнюючими, та фізична підготовка як є допоміжною й спрямована 
безпосередньо на зміцнення здоров’я та підвищення рухової активності. 
Залежності від завдань сторін підготовки використовуються специфічні засоби 
та методи спортивного тренування.   

 

2.2.1. Аспекти інтелектуальної підготовки спортсменів-інтелектуалів. 
Інтелектуальна підготовка спортсмена охоплює все те, що спрямоване на 
осмислення спортивної діяльності, безпосередньо пов’язаної з нею явищами, 
процесом и на розвиток інтелектуальних здібностей, без яких не неможливе 

Рис. 2.2. Основні складові спортивного тренування в інтелектуальних 
видах спорту 
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досягнення значний цілей. Інтелектуальна підготовка має пряме відношення до 
формування раціональних основ мотивації спортсмена, його вольової та 
спеціальної психічної підготовки, навчанню спортивної техніки та тактики, 
вдосконаленню спортивної майстерності. В.Н. Платонов та К.П. Сахновський 
(1988) зазначають, що інтелектуальна підготовка спрямована на забезпечення 
творчої активності щодо безпосередньої участі спортсмена в навчально-

тренувальному процесі та змагальній діяльності, а також творчого аналізу який 
пов'язаний з пізнавальною діяльністю. Крім цього процеси сприйняття, аналізу, 
порівняння, узагальнення та прогнозування ефективно впливають на якість 
тренувальної та змагальної діяльності. 

У навчальних програмах для дитячо-юнацький спортивних шкіл, 
спеціалізованих дитячо-юнацький шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої 
спортивної майстерності з шашок і шахів та інших програм зазначена лише  
теоретична підготовка, що є помилковим. Оскільки, на основі використання 
методів наукового пізнання – абстрагування та аналогії – інтелектуальна 
підготовка спортсмена охоплює все те, що спрямоване на осмислення 
спортивної діяльності, безпосередньо пов’язаної з нею явищами та процесами. 
Вона має пряме відношення до формування мотивації спортсмена, його 
вольової та спеціальної психічної підготовки, навчання спортивної техніки та 
тактики, вдосконалення спортивної майстерності. Ураховуючи все 
вищезазначене інтелектуальна підготовка має два основних аспекти – 

інтелектуальну освіту та виховання інтелектуальних здібностей.  

Ураховуючи все вищезазначене інтелектуальна підготовка має два 
основних аспекти – інтелектуальну освіту та виховання інтелектуальних 
здібностей (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Аспекти інтелектуальної підготовки та її компоненти 
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інтелектуальна освіта пов’язана з освітньою стороною (Л.П. Матвеєв, 

1977), що обумовлюється передачею знань, і тому розглядається як частка по 
відношенню до теоретичної підготовки. Теоретична підготовка, з одного боку є 
самостійною структурною одиницею, а інтелектуальна її компонентом, з 
іншого вона є складовою інтелектуальної та складає основу спеціальної 
практичної (М.П. Пітін, 2015).  

До комплексу інтелектуальної освіти відносяться знання: 

- світоглядного, мотиваційного та спортивно-етичного характеру, що 

сприяють формуванню погляду на світ в цілому, дозволяють усвідомити 
загальну сутність спортивної діяльності, її суспільне та особисте значення для 
спортсмена, формують основи стійких мотивацій до занять спортом та 
принципів спортивної поведінки; 

- спортивно-прикладного характеру, які включають конкретні відомості 
про правила змагань, спортивну техніку та тактику, критерії їх ефективності та 
шляхи засвоєння, засоби та методи спортивного тренування з вольової та 
спеціально-психологічної підготовки, правила побудови тренувального 
процесу, вимоги до організації режиму дня відповідно до умов спортивної 
діяльності, правила самоконтролю, матеріально-технічних умов в процесі 
занять спортом і т.п.  

Передача та засвоєння теоретичних знань у процесі підготовки 
спортсменів-інтелектуалів здійснюється у відповідності науково-методичних 
підходів М.П. Пітіна (2015). Першорядним значенням теоретичних занять є 
самоосвіта та виховання пізнавальних інтересів.  

Процес інтелектуальної освіти спортсменів здійснюється на основі 
лінійного та концентричного (комбінованого) методу побудови навчально-

тренувального заняття. Лінійний метод передбачає викладання тематичного 
теоретично-практичного матеріалу шляхом поступового нагромадження обсягу 
інформації та ускладнення завдань щодо його засвоєння відповідно до 
програми. Концентричний метод передбачає вивчення тематичних розділів не 
поспіль один за одним, а частками, що дозволяє тренеру теоретичні заняття 
зробити більш різноманітнішими та за певний період охопити відразу одну – 

дві чи більш тем з кожного розділу. Наприклад, у шахах протягом тижня одне 
заняття присвячується окремим темам дебюту, одне – середині гри, одне – 

ендшпілю, а в подальшому іншим темам даного розділу, при цьому є змога 
повернутися до попередніх тем, щоб закріпити знання розглянутого матеріалу.  

Другим аспектом інтелектуальної підготовки, як зазначалося вище, є 
виховання інтелектуальних здібностей як вищої ступені пізнавальної діяльності 
до спортивної діяльності в цілому. Інтелектуальні здібності спортсмена-
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інтелектуала реалізуються від тієї стратегії, яку він обрав в залежності від 
ігрової (проблемної) ситуації, що виникла та здатності вирішити її на основі 
пошуку різних варіантів.  

Виховання інтелектуальних здібностей обумовлено розвитком якості 
пам’яті, розумових здібностей та видів мислення (табл. 2.4), що на пряму 
впливають на формування специфічних компетентності спортсмена-

інтелектуала, які представлені в таблиці 1.1.  

Інтелектуальні здібності пов’язані з концентрацією уваги під час 
навчально-тренувального процесу та змагальної діяльності; здатністю до 
оперативної переробки отриманої інформації в результаті спостереження, і 
реалізації її у відповідності до ігрової ситуації; здатністю до запам’ятовування, 
збереження та відтворювання інформації; здатністю мислити та міркувати, що 
забезпечує продуктивність розумової діяльності; здатністю приймати рішення 
щодо виконання ігрових дій з випередженням очікувальних дій суперника; 
здатністю проводити всебічний аналіз, оцінювати та планувати власну 
тренувальну та змагальну діяльності; вмінням порівнювати та продуктивно 
вирішувати  проблеми, що виникають в процесі ігрової діяльності  тощо.   

Для досягнення необхідного рівня інтелектуальних здібностей 
спортсменів необхідно використовувати засобів, які сприяють розвитку 
насамперед інтелекту. До них відносять захоплюючі, дидактичні, сюжетно-

рольові та інтелектуальні ігри, а також інтелектуальні завдання в віршах, 
ребусах, головоломках, кросвордах, схемах, опорних таблицях і т.п. Найбільш 
ефективними методами є поєднання словесного методу з наочним, варіативного 
та повторного виконання завдання, індивідуальних завдань, колового 
тренування у вигляді схем-символів інтелектуальних та ігрових вправ з 
послідовною їх зміною складності (інтелектуального навантаження), а також 
метод диспуту, «головного штурму», «бліц-запитань», «демаршу», роботи з 
літературою та на комп’ютері, розгляду та аналізу при виконанні 
інтелектуальних завдань і ігрових партій. Підбір методів та засобів 
здійснюється в залежності від етапу підготовки та займає різне вагоме місце в 
навчально-тренувальному процесі.   

 



 
23 

  

Таблиця 2.4 

Основні якості пам’яті,  розумові здібності та види мислення, які складають основу інтелектуальної підготовки 
спортсмен-інтелектуалів (розкриті на підставі методу аналогії) 

Якість пам’яті Розумові здібності   Види мислення    
швидкість 

запам’ято-

вування  

здатність оперативно 
запам’ятовувати значний 
обсяг змістової ігрової 
інформації, який виникає в 
процесі ігри  

аналітична здатність проводити всебічний аналіз ігрової 
діяльності, ділити основі смислові та логічні 
рішення, визначати взаємозв'язки ігрових 
позицій, порівнювати і зіставляти між собою 
різні фрагменти ігрової ситуації  

діюче здатність вирішувати конкретні завдання в 
умовах ігрової діяльності, за рахунок 
взаємодії та реалізації розумових здібностей 
та вміння переходити від розміркування до 
конкретної дії.    

 точність 
пам’яті   

 

здатність максимально 
точно відтворювати ігрові 
позиції та ситуації, с 
подальшим виконувати 
точних тактичних дії для 
досягнення результату 

логічна здатність міркувати, мислити і аналізувати не 
порушуючи принципів логіки гри, вміння 
робити правильні, логічні і послідовні 
висновки щодо реалізації тактики та стратегії 
гри 

широта  здатність охопити ігрову ситуацію в цілому, 
визначати стандартні та нестандартні 
варіанти рішень з урахуванням ігрових 
позицій та передбачати проблеми, що 
можуть виникнути в процесі  тренувальної та 
змагальної діяльності дедуктивна здатність визначати (виділяти) загальні та 

основні ігрові позиції з великого масиву і 
правильно формулювати їх,  узагальнювати та 
знаходити закономірності між ними 

тривалість 
збереження 
засвоєного 
матеріалу  

здатність до тривалого 
збереження інформації, яка 
необхідна спортсмену у 
відповідності до часу її 
реалізації  

образне здатність порівнювати різні за змістом ігрові 
ситуації,  передбачувати та на рівні 
свідомості їх вирішувати з урахування 
обсягу базових та фундаментальних знань критична здатність критично оцінювати результати 

ігрової діяльності, піддавати її критичній 
оцінці, відкидати невірне рішення, 
відмовлятися від розпочатих дій, якщо вони не 
є результативними  

абстрактне 

 

 

здатність знаходити загальні та відмінні 
закономірності ігрових ситуацій, відносно 
використання ходів та ігрових систем    

готовність 

пам’яті   
вміння швидко згадувати 
основні позиції ігрової 
ситуації та вилучати з 
пам’яті запас інформації 
щодо техніки та тактики гри 
яка необхідна в процесі 
змагальної діяльності  

прогностична вміння планувати наперед ігрові ходи, 
формувати модель майбутніх ігрових позицій і 
одночасно мати різні альтернативні варіанти 
техніки та тактики гри  

евристичне здатність продуктивно вирішувати 
проблеми, що виникають в процесі ігрової 
ситуації 

творче здатність до аналізу ігрових ситуацій або 
ігрових завдань  з находженням нових 
продуктивних рішень   
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Реалізація інтелектуальної підготовленості спортсменів-інтелектуалів 
проходить через інтелектуальні (теоретичні) знання, інтелектуальні уміння та 
інтелектуальні навики: 

- інтелектуальні (теоретичні) знання – сукупність теоретичних і 
практичних даних про загальні та спеціальні основи й закономірності  
техніки, тактики та стратегії гри, а також обсяг інформації щодо їх 
використання для вирішення поставлених завдань або досягнення певного 
результату; 

- інтелектуальні уміння – це уміння до збереження, переробки, 
систематизації та узагальнення ігрового матеріалу за рахунок мнемічних та  
імажинитивних процесів, а також мислення та його якостей. Мнемічні 
процеси забезпечують запам’ятовування, збереження та відтворення 
інформації, отриманої в процесі взаємодії тренера та спортсмена, спортсмена 
та суперника.  Імажинитивні процеси пов’язані з побудовою ігрових позицій, 
які одночасно розглядаються як поріднені та можуть буду прийняті в процесі 
гри. Мислення як процес аналізу переробки інформації ігрових положень на 
основі аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, абстрагування, 
конкретизації, систематизації і класифікації, а також як процес прийняття 
правильного рішення; 

-- інтелектуальні навики – з одного боку це автоматизований спосіб 
вирішення ігрових завдань в нових або неординарних умовах ігрової 
ситуації, які виникають  насамперед у змагальної діяльності, з іншого – 

розподілення, переключення, збереження стійкої уваги в процесі тренування 
та змагань.  

Реалізація інтелектуальних знань, умінь та навиків спортсменів 
здійснюється через причинно-наслідкові зв’язки тренувального процеси, в 
основі яких лежать вікові психологічні особливості, основні принципи 
навчання, послідовність використання засобів та методів інтелектуальної 
підготовки та формування змагального досвіду.  

Необхідно зазначити, що в процесі виховання інтелектуальних 
здібностей необхідно підтримуватися наступних принципів – поетапного 
збільшення обсягу роботи з інтелектуальною інформацією, підвищення рівня 
самостійності в виконанні інтелектуальних завдань, розширення інтеграції 
знань та способів інтелектуальної діяльності, обов’язкового навчання 
способам міркування з використанням варіативності та ускладнення 
інтелектуальних завдань; формування творчих здібностей. 

Аналіз програмно-нормативних документів та наукових досліджень 
дозволяє говорити про те, що на інтелектуальну (теоретичну) підготовку 
відводиться на рік 35,5%-69,5% часу від загального (рис. 2.4), 
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використовуючи фронтальний, груповий та індивідуальних метод організації, 
при цьому індивідуальний має значну перевагу.    
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Рис. 2.4. Сумарний обсяг навантаження інтелектуальної підготовки в 
системі багаторічної спортивної майстерності: 

- річний сумарний обсяг навантаження, в год.; 
- відсоткове співвідношення відповідно до загального часу   

 

Достатньо вагоме значення інтелектуальна підготовка має на 
пятому році  тренувань, на який припадає 10-11 років та складає 69,5%,  
оскільки саме на цей період завершується друга стадія розвитку інтелекту – 

конкретно-операційна (репрезентивна) та починається третя – формально-

операційна. Конкретно-операційний (репрезентивна) стадія характеризується 
егоцентричним мисленням, яке пов’язане з інтеріоризацією дій, завершенням 
розвитку символічного мислення, семіотичних функцій, мислення наочних 
представлень об’єктів. Крім цього здійснюється завершення другого рівня 
розвитку мислення на рівні функціонування конкретних операцій. 
Формально-операційна стадія пов’язана з проявою здібностей міркувати 
гіпотетично, незалежно від змісту предметної галузі за рахунок формального 
та абстрактного мислення насамперед розробляти наукові теорії 
використовуючи метод дедукції та здійснювати умовиводи (міркування) за 
правилами формальної логіки и комбінаторики, що дозволяє підлітку 
висувати гіпотези, складати (вигадувати) експериментальну перевірку та 
робити висновки.  

Після дев’яти років тренувань, а саме на етапі підвищення спортивної 
майстерності, знижується обсяг тренувальних навантажень з інтелектуальної 
підготовки до 35,8 %, це обумовлено тим, що навчально-тренувальний 
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процес в більшості спрямований на вдосконалення спеціально практичної та 
психологічної підготовки, які безпосередньо впливають на досягнення 
максимально спортивного результату міжнародного рівня.     

Резюме. досягнення спортивного результату на пряму залежить від 
рівня інтелектуальної підготовленості спортсмена, яка складає основу 
навчально-тренувального процесу та обумовлена інтелектуальною освітою та 
вихованням інтелектуальних здібностей, в її реалізація здійснюється через 
інтелектуальні знання, інтелектуальні уміння та інтелектуальні навики.  

 

2.2.2. Основи спеціально-практичної підготовки в інтелектуальних 
видах спорту. Спеціально-практична підготовка обумовлена вирішенням 
завдань, які пов’язані, по-перше, з формуванням та реалізацією техніки, 
тактики та стратегії гри через навчально-ігрову, змагальну та аналітичну 
практику, по-друге, з досягненням спортивної форми, в основі якої є 
підготовка кори головного мозку до забезпечення широкого запасу знань, 
попередніх міркувань або планів, що дозволяють зробити пошук 
продиктованого ігровою ситуацією наступного ходу спортсмена з витратою 
мінімальних сил і часу, підготуватися до емоційне спокійного розрахунку 
можливих варіантів в найгостріші моменти гри.  

Основним напрямком навчально-ігрової практики є формування знань, 
умінь та навиків з техніко-тактичних прийомів, які в подальшому впливають 
на стратегію гри та реалізацію поставлених завдань змагальної діяльності. До 
них відносять – оцінку позиції, «комбінаційне бачення», техніку розрахунку, 
позиційну гра, позиційне відчуття, обмеження маневру (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5. 

Характеристика техніко-тактичних прийомів навчально-ігрової 
практики 

Техніко-

тактичні 
прийом 

Характеристика прийому Шляхи реалізації 

Оцінка позиції оцінка та контроль як власної 
ігрової позиції, так і позиції 
суперника 

ігрова практика з визначенням позицій 
та знаходженням їх переваг на недоліків     

Комбінаційне 
бачення 

знаходження незвичних але 

ефективних ходів та варіантів, 
які мають слабко помітні 
нюанси, що можуть суттєво 
(різко) змінити ситуацію гри 

тематична ігрова практика, що пов’язана 

з незвичайними позиціями та ходами з 
метою «перелому» ігрової ситуації  
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Техніка  
розрахунку 

Розрахунок можливих варіантів 
та планування ігрових дій   

тематична, консультативна  ігрова 
практика з розрахунками 3-5 можливих 
варіантів ходів, ураховуючи ігрову 
позицію з одночасним визначенням 
можливих дій суперника, 
використовуючи так званий «метод 
тунелю»  

Позиційна гра визначення стилю гри за 
об’єктивними оцінками 
елементів, що 
використовуються в практичній 
грі щоби  намітити найбільш 
доцільний план дії 

ігрова практика з визначенням стилю 
гри, а саме на основі розрахунку  
намітити план гри й чітко його 
реалізовувати з обов’язковою оцінкою 
ігрових позицій (наприклад, 
використовувати символічні знаки «+» - 

перевага позиції; «+/-» - рівноцінність 
позиції; «+/=» перевага позиції, але яка є 
рівноцінною для суперника і тощо)  

Позиційне 
відчуття  

вміння досконально розібратися 
в позиції, здатність знайти і 
виділити ті основні ознаки 
позиції, які відіграють 
вирішальну роль в її оцінці 

Обмеження 
маневру 

 визначення ігрової позиції, яка 
не дозволяє виконати   
різноманітні варіанти ігрових 
дій, а вимагає від гравця 
виконання лише декількох дій 
або здійснювати захист  

тематична, консультативна  ігрова 
практика з розрахунками 3-5 можливих 
варіантів ходів, які дозволять змінити 
ігрову ситуацію на користь гравця та 
змінити власну ігрову позицію.  

 

Необхідно зазначити, що техніко-тактичні прийоми взаємопов’язані і в 
залежності від рівня їх засвоєння вони напряму впливають на стратегію гри. 
Наприклад, оцінивши позицію спортсмен-інтелектуал використовує 
комбінаційний зір з подальшим застосуванням навиків з техніки розрахунку, 

виходячи на позиційну гру з метою обмеження маневру для суперника [45]. 

В рамках техніко-тактичних прийомів в інтелектуальних видах спорту 
розкриваються поняття «стратегія», «тактика» та «техніка гри»: 

- стратегія гри – довготривалий план, реалізація якого спрямована 
конкретними ходами та операціями, що визначається насамперед вимогами 
позиції та включає в себе оцінку позиції, визначення кінцевої мети (боротьба 
за перемогу або ніччю), за рахунок різних прийомів її досягнення 
(загостренням гри, блефу тощо). Як зазначав засновник позиційної школи у 
шахах Вільгельм Стейніц: «Стратегія гри полягає у накопичуванні незначних 
переваг в маневруванні з метою посилення своєї позиції та послаблення 
позицій суперника»; 
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- тактика гри – система прийомів (насамперед використання ігрових 
комбінацій), що дозволяють досягти переваги і довести партію гри до 
перемоги або нічиї, до прийомів якої відноситься відволікання, 
«заманювання», «знищення захисту» та ін.;  

 - техніка гри – основні закономірності техніки виконання ігрових дій 
(ходів) у відповідності до правил змагань. 

Стратегія пов’язана з тактикою гри, незалежно від того, що стратегія 
завжди абстрактна, тоді як тактика – конкретна. Використання прийомів 
тактики здійснюється для досягнення стратегічних цілей, а також створення 
структурної основи для нанесення тактичних ударів шляхом здійснення 
комбінацій. Партії, зіграні в руслі стратегічних планів, відносяться до 
позиційних, тоді як зіграні в тактичному стилі - до комбінаційних. 

У процесі навчально-ігрової практики основними засобами підготовки 

є: 

- тематичні (аналогічні та аналітичні) завдання з опанування техніко-

тактичними прийомами; 
- конкурсні та евристичні завдання зі створенням нових, для даного 

спортсмена, варіантів техніко-тактичних дій; 
- спеціальні завдання з використанням комп’ютерних ігор та 

комп’ютерних програм; 
- вправи з розрахунку варіантів та тестові завдання з реалізації стратегії.  
Ураховуючи специфічність змагальної діяльності спортсменів-

інтелектуалів, особливостей навчально-ігрової практики та відповідних 
засобів дій використовуються наступні загально-педагогічні та специфічні 
методи навчання: 

- вербально-словесний, з використанням опису, лекцій, бесід, вікторин, 
конкурсів та вивчення спеціальної літератури, теоретичних семінарів; 

- демонстрації таблиць, діаграм, плакатів, карточок з навчальними 
позиціями; 

-  повторного виконання ігрових завдань з рішення тематичних завдань 
(аналогічних, аналітичних, конкурсних та евристичних); 

- варіативного виконання у ході рішення тематичних завдань, 

використовуючи різноманітні варіанти їх виконання; 
- сучасних технологій, це безпосередньо комп’ютерне навчання через 

програми, використання комп’ютера в якості партнера, суперника, тренера та 
вміння використовувати інформаційні бази, модулі, енциклопедії тощо (так, 

у шахах використовуються комп’ютерні ігри та програми «Шахи у казках»,  
«Шахова школа для новачків», «Шахова тактика», «Шахові дебюти», 
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«Шахова стратегія», «Шахові комбінації», «Шахові задачі», «Енциклопедія 
дебютних помилок», а також «Shredder Classic 3», «СТ-АRN3.0» та інші);    

- копірайтингу як спосіб аналізу та синтезу ігрових партій, типових 
позицій та рішення тематичних завдань, пошуку підходів, вибору 
оптимальних ігрових варіантів, фільтрації зайвих даних та запам’ятовування;  

- колового тренування у вигляді серії завдань різних ігрових позицій з 
послідовною зміною їх складності (інтелектуального навантаження); 

- ігровий,  розіграш з партнером ігрових позицій або фрагментів, рішення 
конкурсних завдань, при яких у разі правильного рішення надаються 
заохочувальні очок, а наприкінці заняття визначається призер;  

- змагальний метод у формі окремих тематичних партій та тренувальних 
змагань. 

Особливістю є те, що при виконанні різного типу індивідуальних або 
групових завдань спортсмени-інтелектуали використовують методи 
випадкового, алгоритмічного та систематичного пошуку (рис. 2.5). 

 

 

 

Рис. 2.5. Особливості методів пошуку в процесі виконання тематичних 
завдань (на основі аналогії та системного підходу)  

 

використання власних нових ідей при рішенні тематичних 
завдань, які виникають незалежно від попередніх їх рішень, 
навіть у тому випадку коли вони є нестандартними, 
неординарними, не загальноприйнятими та не відповідають 
усім законам гри, що сприяє розвитку творчості, 
неординарного мислення, інтуїції та інтелектуальних 
здібностей 

Алгоритмічний 
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Вибірковий 
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знаходження послідовного виконання тематичних завдань та 
знаходження нових послідовних рішень, що дозволяє 
сформувати навики самостійного складання послідовних дій 
практичної ігрової діяльності з обов’язковим контролем та 
здійсненням, у разі необхідності, корекції дій  

здійснення послідовних, цілеспрямованих, точних оцінок з 
реалізації усіх можливих варіантів стратегії гри та їх 
комбінацій с точки зору новизни, а також з визначення 
однотипності рішень та їх кінцевого результату з 
подальшою «фільтрацією» та  усуненням непотрібних 
варіантів гри з метою комбінування варіантів та побудови 
моделей гри 
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Змагальна практика передбачає вирішення завдань пов’язаних з 
закріпленням знань, умінь та навиків техніко-тактичних прийомів та їх 
реалізації в змагальній діяльності з метою досягнення спортивного 
результату. Також, дана практика дозволяє вирішувати завдання стосовно 
вдосконалення інтелектуальних здібностей та психологічної підготовленості 
насамперед  психологічної стійкості.  

Змагальний метод виступає основним методом змагальної практики, 
який безпосередньо пов’язаний з організацією та проведенням змагань у 
вигляді партій, матчів та турнірів (рис. 2.6). 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Способи організації змагального методу в структурі спортивно-

практичної підготовки (змагальної та навчально-ігрової практики) 
 

Аналітична практика, як жодна інша, сприяє вихованню здатності 
самостійно мислити. Її діапазон надзвичайно широкий: систематичне 
ознайомлення зі спеціальною літературою, вивчення особливостей ігрових 
стилів, шкіл і напрямків, ознайомлення з ідеями ігрових завдань та етюдів; 

самостійний (або за участі тренера та членів групи) аналіз турнірних і 
матчевих партій, типових позицій, розробка дебютних систем, розгляд і 
оцінка творчості суперників, аналіз позицій відкладених партій; складання та 
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Турніри – вид змагань (поряд з окремим матчем), в процесі яких 
декілька гравців грають один з одним, переможець визначається за 
кількістю набраних очок 

Партії – процес гри одного гравця проти іншого від першого ходу до 
закінчення гри (процес боротьби двох суперників) 
 

Матчі – форма змагань, при якій 2 гравця грають між собою певну  
кількість парних партій, до визначення переможця за більшою кількістю 
набраних очок 

консультативні, тематичні, з контролем часу, з 
прискореним контролем часу, матч-турніри 

тематичні, кваліфікаційні, товариські турніри, 
тренувальні турніри з контролем часу або з 
прискореним контролем часу  

консультативні, тематичні, тренувальні, з контролем 
часу, з прискореним контролем часу, гри в сліпу, сеанси 
(або тематичні завдання) одночасної гри проти тренера 
або більш сильного суперника 
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поповнення індивідуальної ігрової картотеки (при можливості – 

комп’ютерної), що включають проаналізовані дебютні системи, теоретичні 
позиції, типові партії, творчі характеристики суперників, статті з описами 
вже виконаного аналізу та інші навчальні матеріали. 

Закріплення здобутих знань в аналітичній практиці може проходити у 
вигляді індивідуальних занять, коли спортсмен виконує аналітичну роботу 
самостійно, використовуючи науково-пошуковий метод, а як результат, 
викладає отримані висновки  у вигляді  рефератів, коментарів тощо.  

До забезпечення ефективного навчально-тренувального процесу зі 
спортивно-практичної підготовки необхідно підходити комплексно, а саме 
організовувати комплексні також тренування, що містять у собі елементи 
перерахованих вище методів підготовки та тренувань. При проведенні 
комплексного тренування потрібно включати декілька різних видів робіт, 
специфічність яких полягає в тому, що до більшості тем доводиться 
звертатись на всіх етапах навчання, але на все більш складному рівні.  

Індивідуалізація навчання займає вагоме місце в спеціально-практичній 

підготовці і дозволяє підвищити ефективність навчального процесу з точки 
зору психологічної підготовки, включаючи показники мислення, вербальної 
аналогії, пам’яті (слухової, зорової, механічної, моторної слухової) та уваги 

(обсяг, концентрацію та стійкість). Крім цього, виконання індивідуальних 
навчально-тренувальних та домашніх завдань з різною їх складністю 
дозволяє формувати стійкий інтерес та навики з самоконтролю і оцінки своєї 
діяльності, розвивати пізнавальну активність та творчі здібності особи. 

Планування спортивно-практичної підготовки залежить від 
індивідуальних особливостей спортсмена, рівня розвитку інтелектуальної 
освіти та інтелектуальних здібностей, загального часу навчального 
навантаження на тренуванні, етапу підготовки, календаря змагань тощо.  

Обсяг спортивно-практичної підготовки у відповідності до навчальних 

програм для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-

юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності з 
інтелектуальних видів спорту ідентичний до інтелектуальної (теоретичної) 
підготовки. Відмінним є тільки внутрішній зміст на розподіл навантаження 
відповідно до навчально-ігрової, змагальної та аналітичної практики  

Однак, необхідно відзначити, що сумарний обсяг навантаження у 
відповідності до різних практик має достатні розбіжності, що пов’язані з їх 
завданнями та формуванням спеціальних знань, умінь та навиків (рис. 2.7).  
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Рис. 2.7. Сумарний обсяг навантаження спортивно-прикладної  підготовки в 
системі багаторічної спортивної майстерності 

 

Протягом перших трьох років достатньо вагоме місце займає змагальна 
підготовка (50,7%), яка пов’язана з організацію змагань, у процесі яких 
формуються насамперед знання правил гри та основ техніки з поступовим 
накопичуванням знань з тактики. Цікавим є те, що дещо втрачається 
значущість змагальної практики після восьмого року тренувань. Це 
пояснюється тим, що вдосконалення спортивно-практичної підготовки 
здійснюється за рахунок, найчастіше, самостійної аналітичної практики.   

Обсяг навчально-ігрової та аналітичної практики має змінний характер. 
Навчально-ігрова практика на першому році тренувань складає 28,4% часу 
від загального часу, відведеного на спортивно-практичну підготовку, при 
цьому на десятому році занять – 6,41%. Аналогічно, але у напрямку 
зростання, планується аналітична практика від 20,9% до 82,4% (рис. 2.8.).  
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Рис. 2.8. Співвідношення навчального навантаження спортивно-практичної 
підготовки відповідно до практик (%): 

   - аналітична практика;    - змагальна практика;     - навчально-ігрова 
практика 
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Таке планування по-перше пов’язане з урахуванням особливостей 
розвитку інтелекту та мислення, по-друге –  з поступовим переходом на 
самостійне вдосконалення спортивної майстерності та більш чіткою 
цільовою установкою на досягнення спортивного максимального результату.  

Відповідно до теорії М. Піаже відносно розвитку інтелекту, у 5-7 років 
досягається друга стадія конкретно-операційного (репрезентивного) розвитку 
інтелекту та мислення  на рівні конкретних операцій. До 11 років 
завершується дана стадія на рівні функціонально-конкретних операцій і 
починається третя стадія – формально-операційна. Конкретно-операційна 

(репрезентивна) стадія характеризується «егоцентричним мисленням», яке 
пов’язане з інтеріоризацією (присвоєнням) дій, завершенням розвитку 
символічного мислення, семіотичних функцій, мислення щодо наочних 
представлень об’єктів. Також, здійснюється завершення другого рівня 
розвитку мислення на рівні функціонування конкретних операцій. 
Формально-операційна стадія, яка припадає на 12-15 років, пов’язана з 
проявом здібностей міркувати гіпотетично, незалежно від змісту предметної 
сфери за рахунок формального та абстрактного мислення. Насамперед, 

здатність розробляти наукові теорії використовуючи метод дедукції та 
здійснювати умовиводи (міркування) за правилами формальної логіки и 
комбінаторики, що дозволяє підлітку висувати гіпотези, складати 
(вигадувати) експериментальну перевірку та робити висновки. Крім цього, у 
дітей 8-9 років спостерігається сплеск дослідницької активності, яка 
пов’язана із спостереженням за різноманітними явищами, з формуванням 
пошукових питань, на які намагаються самотужки знайти відповідь. В 11-

12 років практично всі діти спрямовують свою дослідницьку активність на 
виявлення зв’язків та законів щодо питань, які виникли у підлітка. Така 
дослідницька активність дітей сприяє (характеризується) зростанню до 
очевидної самостійності розумової діяльності та критичності мислення, що в 
свою чергу дозволяє дитині вчитися керувати процесом мислення. Все це 
дозволяє спортсмену-інтелектуалу здійснювати аналітичну роботу щодо 
ігрової (змагальної) діяльності. Необхідно відзначити, що до 12-14 років 
зазвичай формується евристичне мислення, яке дозволяє концентрувати, 
відокремлювати та визначати основні факти в типових ігрових ситуаціях з 
вірогідними прогнозами досягнення результату, а також розв’язувати, з 
позицій можливих підходів складні, незвичайні та проблемні ігрові ситуації. 

Починаючи з 14 років, аналітична практика, яка складає основу всієї 
системи підготовки, займає одне з найбільш вагомих місць. Адже саме через 
аналіз і синтез, порівняння та індукцію, дедукцію  й моделювання ігрової 
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(змагальної) діяльності можна поступово досягти дисципліни мислення, від 
якої на пряму залежить швидкість та якість гри. 

Резюме. Спортивно-практична підготовка займає вагоме місце в 
загальній системі підготовки спортсменів-інтелектуалів основа якої 
складається з навчально-ігрової, змагальної та аналітичної практики. В 
процесі спортивно-практичної підготовки, на рівні з інтелектуальною 
підготовкою, здійснюється процес вдосконалення інтелектуальних 
здібностей, якості пам’яті та мислення за  рахунок формування практичних 
знань, техніко-тактичних та стратегічних умінь та навиків. 

 

2.2.3. Психологічна підготовка спортсменів-інтелектуалів.  
Психологічна підготовка спортсменів-інтелектуалів це цілеспрямований 
психолого-педагогічний процес, який здійснюється через виборче та 
індивідуальне використання психічних навантажень, які сприяють розвитку 
найбільш важливих для спортивної діяльності психічних якостей і станів 
особистості спортсмена (Д. В. Зунг, 2005). 

В інтелектуальних видах спорту, як і теорії спортивної підготовки 
динамічних видів спорту, виділяють загальну (вольову) і спеціальну. 
Відмінною особливістю загальної психологічної підготовки є те, що вона 
безпосередньо входить в інші види підготовки та практично не має власних 
коштів, хоча має свої цілі і завдання. Її основною метою є: формування 
позитивної адаптації до специфічних навантажень і умов тренувального і 
змагального процесу; актуалізація потенційних можливостей і резервів 
спортсмена до ефективної тренувальної та змагальної діяльності; 
формування і розвиток особистих психічних якостей спортсмена-

інтелектуалів з урахуванням специфіки змагальної діяльності; формування 
стійкості до стресових ситуацій і сприйняття параметрів по реалізації 
розумової діяльності в ігровій ситуації; формування в структурах головного 
мозку випереджальних реакцій і програм по реальних дій, необхідних для 
ефективної змагальної боротьби; формування вміння керувати своєю 
поведінкою і вчинками між особистими взаємодіями з партнером або 
суперником. 

Спеціальна психологічна підготовка є важливою складовою у 
формуванні цілісної готовності спортсмена для участі в змаганнях і 
досягнення спортивного результату. Вона спрямована на створення 
оперативної психічної готовності і сприяє максимальної реалізації 
інтелектуальних, тактико-технічних, функціональних і фізичних 
можливостей у процесі спортивної боротьби. Вона передбачає оцінку і 
корекцію психічних станів, облік специфічних особливостей спортивного 
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змагання, зокрема її ознак, умов і ряду інших чинників. Для цього необхідно 
вміти точно аналізувати змагальні умови, особливості фізичних і психічних 
навантажень, виділяти провідні рухові якості і спеціалізованність змагальних 
дій, цілеспрямованість та інші важливі моменти, ознаки, ситуації, які 
визначають успішне виконання завдань поставлених перед спортсменом-

інтелектуалом. 

Формування цілісного стану психічної готовності спортсменів-

інтелектуалів до відповідальних змагань проходить через три етапи 
психологічної підготовки (рис. 2.9). 

 

 
 

Рис. 2.9. Основні етапи психологічної підготовки в інтелектуальних 
видах спорту 

 

У процесі психологічної підготовки необхідно враховувати 
психофізіологічні показники (пам'яті, психостійкості, функціональні 
можливості нервової системи, активність нейровегетативної регуляції ритму 
серця в стані спокою і при виконанні розумового навантаження), які 
змінюються під впливом розумової діяльності. 

При плануванні психологічної підготовки необхідно враховувати 
досягнення певного рівня психологічної підготовленості спортсменів-

інтелектуалів на пряму пов’язану з: 
- іншими видами підготовки (інтелектуальної, спеціально-практичної, 

фізичної і інтегральної); 
- підготовкою до конкретної змагальної діяльності; 
- формуванням тільки тих властивостей особистості спортсмена, які 

забезпечують високу якість інтелектуальної діяльності; 

Повна  психологічна (бойова) 
готовність  

Перший етап – загальна психологічна 
підготовка 

Другий етап – спеціальна психологічна 
підготовка  

Третій етап  – корекція психологічної готовності до конкретних 
змагань  
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- структурними компонентами психологічної готовності, яка 
визначається механізмами емоційного, інтелектуального і вольового 
розвитку, а також психічної готовністю до саморегуляції і самоврядування 
своїм станом. 

До психологічної підготовки відноситься: об’єктивна психодіагностика 

в системі відбору та підготовки; базова (загальна) психологічна підготовка, 

яка включає розвиток специфічно важливих для спортсмена-інтелектуала 
психічних функцій і якостей, таких як логіку мислення, уважність, пам’ять, 

уява, здатність до аналізу і самоаналізу, цілеспрямованість, ініціативність і 
т.д.; психологічна освіта (формування системи спеціальних знань про психіку 
людини); формування умінь регулювати своє вольове стан, зосереджуватися 
перед партією, мобілізувати сили під час партії, протистояти несприятливим 

впливам і т.п.; психологічна підготовка до занять, яка забезпечує їх 
максимальну ефективність; психологічна підготовка до і під час змагань, яка 
базується на базовій психологічній  підготовці, що дозволяє  забезпечувати 
оптимальну готовність спортсмена-інтелектуала до спортивної боротьби. 

В процесі психологічної підготовки, необхідно звертати увагу на прояв 
психологічних станів, які дозволяють долати психічні навантаження в умовах 
екстремальної (змагальної) діяльності, що в свою чергу сприяє формуванню 
знань, розвитку умінь і навичок ефективної саморегуляції в складних умовах 
змагальної боротьби. Психічний стан в процесі спортивної діяльності 
пов'язано з проявом психічних реакцій на поточну тренувальну і змагальну 
навантаження і носить адаптаційний характер, що впливає на формування 
передстартового стану (Н. Л. Височіна, 2011, 2018).  

Передстартовий стан, а відповідно і спортивний результат, залежить 
від несвідомого взаємодії правого і лівого півкулі мозку. Також, висока 
ефективність змагальної діяльності забезпечується синхронізацією 
конкретних психофізіологічних процесів, до яких відноситься певний рівень 
збудження вегетативної нервової системи, забезпеченість емоційного і 
функціонального рівноваги центральної і периферичної нервової систем 

(А. В. Козлова, 2000). 

Крім цього, ефективність навчально-тренувального процесу відповідно 
до проявом творчої діяльності, досягається за рахунок ступеня інтересу і 
позитивного настрою спортсмена, тісний взаємозв’язок між розумовою та 
емоційною сферою, а також через використання виборчих і індивідуальних 
психічних навантажень, що дозволяють формувати психічні якості і їх стану. 

Основними формами організації психологічної підготовки є 
проведення тематичних і практичних занять. Тематичні заняття проводяться 
за темами - «Психологія протиборства», «Психологічне взаємодія 



 37  

супротивників», «Психологія атаки і захисту, проблема ризику, проблеми 
інтуїції, класифікація ситуацій ризику», «Психологія гри в позиціях 
динамічної рівноваги» і ін. Практичні заняття спрямовані на аналіз 
вирішальних партій основних турнірів і матчів, планування «ігрового 
компонента», який сприяє розвитку концентрації уваги і як, наслідок, 
призводить - до стимуляції активності правого і лівого півкулі головного 
мозку, розвитку психофізіологічних функцій спортсменів-інтелектуалів і 
адаптації до постійно змінюваних умов довкілля і адекватного відображення 
час, формуючи при цьому моторну пам’ять. 

У процесі психологічної підготовки спортсменів-інтелектуалів 
використовують такі методи: словесне вплив; виконання посильних завдань 
для досягнення результату; введення ситуацій, що вимагають подолання 
труднощів; установка перед змаганнями; заохочення; виконання громадських 
і особистих доручень; покарання; «Шкалювання» тривалості часових 
відрізків; ігрової практики. 

Резюме. Психологічна підготовка спортсменів-інтелектуалів з проявом 
інтелектуальних можливостей та реалізація їх в процесі змагальної 
діяльності. Основними завданнями психічної підготовки є: формування 
значущих морально-вольових якостей; вдосконалення якостей уваги; 
оволодіння умінням зосереджуватися і мобілізуватися під час тренованого і 
змагального процесу; формування умінь здійснювати управління своїми 
почуттями, діями, емоціями і поведінкою; удосконалювати вміння 
регулювати психічний стан під час тренування і змагань, а також 
протистояти несприятливим впливам зовнішніх і внутрішніх факторів; 
розвиток здібностей до самоаналізу, самокритики, вимог до себе; створення 
впевненості в своїх силах; розвиток інтелекту спортсмена; формування 
готовності до виступів на змаганнях; виховання цілеспрямованості на 
перемогу. 

  

2.2.4. Фізична підготовка спортсменів-інтелектуалів. Фізична 
підготовка спортсменів, у загальній теорії спорту, розглядається як однією з 
важливих складових спортивного тренування спрямованої на зміцнення 
органів та систем організму, підвищення функціональних можливостей та 
розвиток  фізичних якостей – витривалості, сили, швидкості, гнучкості, 
координаційних здібностей та їх проявів (видів). Саме ця теорія є 
припустимою для динамічних видів спорту, яка складає основу технічної, 
тактичної та психологічної підготовки.  

Фізична підготовка спортсменів-інтелектуалів з одного боку виступає 
як допоміжна, яка спрямована на фізичний розвиток за рахунок впливу на 
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морфо-функціональні якості організму, підвищення загальної 
роботоздатності, загальне оздоровлення і зміцнення основних фізіологічних 
функцій організму під постійним медичним контролем та прищеплення 
навичок підтримки здорового способу життя. З іншого як основна, яка 
спрямована на виховання здатності витримувати інтелектуальні та емоційні 
навантаження й здобуття високого рівня спортивної форми під час 
відповідальних змагань, яке пов’язане насамперед з тривалістю змагань (у 
середньому 9-16 днів, тривалість до 9-12 год. в день, тривалість партій 
коливається від 1,5 до 6 год. і більше). В даному випадку найбільш 
актуальними виступає специфічна фізична витривалість, стан серцево-

судинної та дихальної систем.  
  Планування фізичної підготовки в спортивному тренуванні 
спортсменів-інтелектуалів є обов’язковою вимогою, оскільки значні розумові 
навантаження сприяють надмірній втомі нервової системи. Використання 
фізичних вправ виступає як засіб пов’язаний з «переключенням» з однієї 
діяльності на іншу, сприяє більш прискореному відновленню розумової 
діяльності, підвищує рухову активність, зміцнює серцево-судинну та 
дихальну системи, а також тонус організму в цілому.  
 Обсяг фізичної підготовки в навчально-тренувальному процесі на 
перших етапах (базової та поглибленої підготовки) не повинен бути менше 
ніж 10-25 % від загального часу. Значний обсяг навантаження з фізичної 
підготовки (50-60%) припадає на перехідний період, який повинен 
забезпечувати максимальну рухову активність у період відпочинку, за 
рахунок якої, крім змінення здоров’я, підвищується спеціальна витривалість, 
рівень емоційно-вольових параметрів, мотиваційні пріоритети та 
забезпечується високий рівень спортивної форми  на початку нового річного 
циклу тренувань, безпосередньо до змагального сезону.   

Заняття з фізичної підготовки повинно здійснюватися під керівництвом 
тренера-фахівця, а при виконанні фізичних вправ необхідно уникати 
максимальних навантажень. В подальшому фізична підготовка поступово 
переходить на самостійну роботу. 

Основними засобами фізичної підготовки якими є рухові ігри й фізичні 
вправи на розвиток фізичних якостей, зміцнення серцево-судинної та 
дихальної систем, додатковими – ранкова гігієнічна гімнастика, спортивні 
ігри на відкритих спортивних майданчиках, плавання, туристичні походи 
тощо. З урахуванням мотиваційних пріоритетів, як зазначено в дослідженнях 
А.О. Ільченко (2011), до додаткових засобів фізичної підготовки серед дітей   
відноситься настільний теніс, плавання, піонербол, ритмічна та атлетична 
гімнастика. Серед спортсменів високої спортивної кваліфікації даний 
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діапазон значно ширше. Так, наприклад, А. Карпов, М. Карлсен, Ю. Полгар, 
В. Топалов, П.Свідлер, В. Іванчук та інші шахісти віддають перевагу тенісу, 
В. Іванчук додатково бігу на ковзанах, П. Свідлер – більярду, А. Карпов – 

плаванню та ходьбі на лижам. Цікавим є значний обсяг занять В. Корякіним 
– це заняття настільним тенісом, плаванням, фізичні вправи на спортивних 
тренажерах та здійснення тривалих прогулянок і т.п.  

Фізична підготовка спортсменів-інтелектуалів  спрямована на розвиток 
у комплексі фізичних якостей та їх підтримку. Підбір засобів та методів, в 
інтелектуальних видів спорту, на розвиток фізичних якостей повинен 
здійснюватися в більшій мірі у відповідності до сенситивних періодів (табл. 
2.6). 

 

Таблиця 2.6 

Сенситивні періоди розвитку фізичних якостей  

Фізична якість  

Вік спортсмена  

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

д х д х д х д х д х д х д х д х д х д ю д ю д ю 

Силові: 
- абсолютна;       

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 
 

 

+ 
        

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

- відносна         + + + +       + + + + + + 

Швидкісні: 
- швидкість рухової реакції та 
частоти рухів; 

  + + + +     + + + +           

- швидкість поодинокого руху і 
переміщень у циклічних 
локомоціях    

          + + + + + + + + + +  +   

Швидкісно-силові         + + + +   + + + + + +     

Витривалість:   
- швидкісна (анаеробні 
можливості); 

 

 
  

 

 

 

 
     +  +  +  + + + + + + + + 

- загальна (аеробні можливості);      +  + +  + + + + +   + + + +  +  

- силова витривалість                + + + + + + + + + + 

Координаційні: 
- рівновага;  + + + + +     + + + + + + + + + +      

- здатність до управління 
часовими, просторовими і 
силовими параметрами рухів;  

+ + + + + + + + + +         +  +  + + 

- координованість рухів     + + +  +  + +  +           

Гнучкість + + + + + +  + + + + + +  +  + +  +     

Примітка:  д – дівчатка та дівчата, х –хлопчики, ю – юнаки 
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При плануванні фізичного навантаження з розвитку фізичних якостей 
необхідно враховувати рівень здоров’я, оскільки заняття інтелектуальними 
видами спорту доступні усім категоріям дітей, як здоровим, так, і тім, що  
мають функціональні або фізичні недоліки (винятком може бути розумове 
відхилення). Максимально припустимі навантаження об’єму та інтенсивності 
повинні плануватися у відповідності до медичної груп  (табл. 2.7). 

 

Таблиця 2.7 

Фізичне навантаження у відповідності до медичної групи 

Фізичне 
навантаження 

Категорія дітей Група Дозування за 
інтенсивністю 

ЧСС 

Дозування 
обсягу за 

часом 

Інтервал 
відпочинку 

Фонове 
навантаження 

всі Всі 90-100 Не 
обмежено 

- 

«Щадне» 

навантаження 

З відхиленням здоров’я СМГ 110-120 40 хв. 10 хв. 
Практично здорові ПМГ 60 хв. 30 хв. 

Здорові ОМГ До 6 год. 8 год. 

Середнє 
навантаження 

З відхиленням здоров’я СМГ 120-130 10 хв. 5 хв. 
Практично здорові ПМГ 15 хв. 10 хв. 

Здорові ОМГ 20 хв. 10 хв. 

Навантаження 
вище 

середнього 

З відхиленням здоров’я СМГ 130-140 5 хв. 3 хв. 
Практично здорові ПМГ 0 хв. 5 хв. 

Здорові ОМГ 15 хв. 5 хв.  

Граничне 
навантаження 

З відхиленням здоров’я СМГ 140-150 1 хв. 2 хв. 
Практично здорові ПМГ 5 хв. 3 хв. 

Здорові ОМГ 8 хв. 5 хв.  

Примітка: ОМГ – основна медична група, ПМГ – підготовча медична група, СМГ – 

спеціальна медична група.  
 

Для оцінки рівня загальної фізичної підготовленості спортсменів-

інтелектуалів використовуються загально прийняти контрольні (рухові) 
тести, які дозволяють оцінити рівень розвитку спритності – човниковий біг 
3х9 м, витривалості – біг на 500 та 1000 м, сили – згинання та розгинання рук 
в упорі лежачи, гнучкості – нахил тулуба вперед з положення сидячи,  
швидкості – біг на 60 та 100 м, швидкісно-силової здібності – стрибок в 
довжину з місця. Критеріями оцінки виступає п’ятибальна система або шкала 
оцінки загальноосвітньої школи. 

Комплексна оцінка рівня фізичної підготовленості здійснюється за 
рахунок використання більш широкого комплексу контрольних тестів (табл. 
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2.8), а критеріями оцінки можуть бути різні шкали, індивідуальні розрахунки 
оцінок або визначення рівня за індексами  рекомендованими Т.Ю. Круцевич 
(1997, 2005), Я.С. Вайнбаума (1991), Сергієнка-Ревуцького (2010), 
Лепешкина (2003), Романенка (1999),  Л.П. Сергієнко (2001), В.С. 
Добринського (2003) та ін.  

 

 Таблиця 2.8 

Контрольні (рухові) тести для оцінки рівня фізичної підготовленості   
Фізична здібність Руховий тест 

Спритність Човниковий біг  3х10 м  

Координація   Метання  тенісного (поролонового) м’яча в ціль 

Витривалість  Біг на 300,  600 та 3000 м (відповідно до віку та статі 
спортсменів), тест Купера (біг, ходьба або плавання 12 хв.) 

Сила  Підтягування на поперечині, піднімання опускання тулубу з 
положення лежачи на спині, станова сила, присідання на одній 

нозі з опорою на іншу, лазіння по канату,  

Силова витривалість  Вис на зігнутих руках, утримання ніг у положенні лежачи, 
утримання кута у висі або упорі,  

Гнучкість  Нахил тулуба вперед з положення стоячи, гімнастичний «міст», 
«викрут гімнастичної палиці»  

Швидкість Біг на 10, 30, 60 та 100 м (відповідно до віку спортсменів)  

Швидкісно-силова  Стрибок в довжину з місця та розбігу, стрибок в гору з місця та 
розбігу,  кидок набивного м’яча з різних положень, потрійний 

стрибок на правій та лівій нозі, метання тенісного м’яча на 
відстань із положення сидячи на підлозі,   

Рівновага  Тест «Фламінго», тест Є.Я. Бондаревського  

  

У процесі фізичної підготовки спортсменів-інтелектуалів необхідно 
зосередити увагу на укріплення функціонального стану, насамперед 
показники адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи, фізичної 
роботоздатності, нервової системи, які в практичній роботі зі спортсменами-

інтелектуалами займають вагоме місце.     
Резюме. «Підсистема» процесу підготовки спортсменів в 

інтелектуальних видах спорту охоплює спортивні змагання та  спортивне 
тренування, які забезпечують всю систему підготовки спортсменів-

інтелектуалів. Для досягнення спортивної результату на змаганнях в процесі 
спортивного тренування використовуються специфічні засоби и методи 
підготовки ураховуючи особливості інтелектуальної, спортивно-практичної, 
психологічної та фізичної підготовки.    
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РОЗДІЛ 3 

 ЕТАПИ БАГАТОРІЧНОГО ПРОЦЕСУ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВИДАХ СПОРТУ 

 

Багаторічна підготовка в інтелектуальних видах спорту передбачає: 
досягнення високого рівня практичної майстерності; здобуття 
фундаментального обсягу теоретичних знань у відповідності до їх сучасного 
рівня; засвоєння вміння здійснювати практичний аналіз і дослідницьку 
роботу, що є підґрунтям підвищення класу гри і спортивних результатів; 
забезпечення морально-психологічної та загально фізичної підготовки; 
набування глибокого обсягу інтелектуальної культури з таких галузей знань, 
як історія, основи класичної спадщини, традиції української інтелектуальної 
школи, робота з книгою, володіння комп’ютерною технікою тощо.  

Основу багаторічної підготовки в інтелектуальних видах спорту 
складають: узагальнені теоретико-методичні, наукові та практичні знання, які 
відображають і розкривають досягнення спортсменів на світовому рівні у 
відповідності до тривалості їх підготовки та специфіки сходження до вершин 
спортивної майстерності; знання вікових та статевих анатомо-фізіологічних 
та психологічних особливостей спортсменів; зв’язок між змістом та засобами 
спортивної підготовки протягом спортивної кар’єри; особливості 
становлення спортивної форми, різних сторін підготовленості та адаптації 
основних функціональних систем на основі спортивно-педагогічних та 
медико-біологічних закономірностей; досвід участі в змаганнях та 
використання досвіду змагальної діяльності.   

Багаторічна підготовка в даних видах спорту має специфічний 
розподіл, який охоплює чотири етапи – етап базової підготовки, етап 
поглибленої підготовки, етап спортивного удосконалення та етап підвищення 
спортивної майстерності. Такий підхід до структури багаторічної підготовки 
співпадає з побудовою процесу багаторічної підготовки, представленою 
М.Я. Набатниковою та В.П  Філіним (1995 р.), яка базується на основних 
методичних підходах, які орієнтовані на досягнення найвищого результату 
відповідно до вікових обмежень, а саме зон оптимальних можливостей 
спортсмена.  

Структура багаторічної підготовки в інтелектуальних видах спорту, 

тривалості етапів, комплектація груп та поставлені завдань обумовлені  
особливостями розумового, інтелектуального та психо-емоційного розвитку 
у віковому аспекті (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Структура багаторічної підготовки спортсменів в 
інтелектуальних видах спорту 

 

Особливістю 4-етапної структури багаторічного процесу підготовки 
спортсменів-інтелектуалів полягає у визначенні і дотриманні трьох рівнів 
підготовки: початкового – характеризується базовою підготовкою, основного 
– примітний фундаментальною підготовкою, вищий – акцент на 
вдосконаленні фундаментальної підготовки.  

Структура багаторічної підготовки в інтелектуальних видах спорту 
визначається у відповідності до сенситивних періодів розвитку 
інтелектуальних якостей (табл. 3.1), які з віком не просто зростають, але й 
змінюються. У 7-8 років дитина мислить конкретними категоріями, 
здійснюється розвиток понятійного мислення, що характеризує їх 
обмеженість. В 11-12 років діти починають мислити більш самостійно, 
аналізувати, самі робити висновки, порівнювати, знаходити часткове та 
загальне, встановлювати закономірності. Сформовані раніше уміння 
класифікувати об’єкти переходять у здібності комбінаторного мислення, а 

Етапи багаторічної підготовки спортсменів в 
інтелектуальних видах спорту 

І етап – базової 
підготовки 

2 роки 

ІІ етап – поглибленої 
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ІV етап – підвищення 
спортивної майстерності  

ІІІ етап - спортивного 
вдосконалення  

4 роки 4 роки і більше 4 3 роки 

Мета етапу підготовки 

Тривалість етапу підготовки 

Початковий рівень 
підготовки 

Основний рівень 
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Вищий рівень 
підготовки 

Визначення 
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видами спорту, 

становлення базової 
підготовка ігри 

Оволодіння 
основам техніки 
гри. Поглиблене 

оволодіння 
тактикою та 

стратегією гри 

Поглиблене оволодіння 
технікою на усіх  стадіях 

гри. Формування 
індивідуального 

«дебютного репертуару» 
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майстерності гри 

розвиток необхідних 
стратегічних 

навиків, формування 
характеру 
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саме аналізувати фізичні події, а в подальшому змінювати їх як 
«кваліфікований екзаменатор» на основі пошуків логічно обґрунтованої 
відповіді. Після 12 років у дітей з’являється здатність міркувати 
гіпотетично і незалежно від змісту предметної області, без конкретної 
опори. Формальні розумові операції  досягають логіки дорослої людини, 
на них базується елементарне наукове мислення, яке функціонує за 
допомогою гіпотез і дедукції. Їх абстрактне мислення набуває здатності 
робити висновки за правилами формальної логіки і комбінаторики, що 
дозволяє підлітку визначати гіпотези та знаходити можливості їх 
експериментальної перевірки.  

 

Таблиця 3.1 

Сенситивні періоди розвитку інтелектуальних якостей  у віковому 
аспекті  

Інтелектуальні 
показники розвитку 

мислення 

Етапи підготовки 

базової 
підготовки 

поглибленої 
підготовки 

спортивного 
вдосконалення 

підвищення спортивної 
майстерності 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 і старше 

Дооперативний рівень  + +           

Оперативний рівень 
(конкретних операцій) 

 + + +         

Предметний рівень   + + + + +      

Рефлексивний рівень       + + + + +  

Особистий рівень            + + 

Наочно-діюче мислення + +           

Наочно-образне 
мислення 

 + + + + + +      

Словесно-логічне 
мислення  

      + + + + + + 

Примітка:  + - сенситивний період  
 

Етапи багаторічної підготовки з одного боку прямолінійно залежать від 
розвитку інтелектуальних якостей, а з іншого зумовлюються 
непрямолінійним рухом від одної стадії розвитку до іншої, що йде за 
спіраллю, що характеризується різними формами та змістом мислення та які 
підлягають переосмисленню, реструктуруванню та інтегруванню або 
об’єднанню на більш високому рівні.                  

Загальна структура та тривалість багаторічної підготовки в 
інтелектуальних видах спорту у вікових зонах, дозволила упорядкувати 
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тренувальний процес по відношенню до кількості учнів у групах, навчальних 
годин на тиждень, вимог до спортивної підготовки, а також завдань, засобів 
та методів відповідно до закономірностей та принципів спортивного 
тренування (табл. 3.2). В основу комплектування навчальних груп покладена 
система багаторічної підготовки з урахуванням вікових закономірностей 
становлення спортивної майстерності, збільшення тижневого навантаження 
та переведення дітей у наступні групи навчання, яка обумовлюється віком, 
стажем спортивних занять, виконанням контрольних нормативів із загальної 
фізичної підготовки та позитивною динамікою спортивних результатів.   

 

Таблиця 3.2 

Вікові межі та режим роботи в інтелектуальних видах спорту на 
різних етапах підготовки 

Рі
к 

на
вч

ан
ня

 

Вік 
учнів   

Мінімальна 
кількість  

Вимоги до 
спортивної 
підготовки 

Навчальні групи  

учнів 
у групі 

навчальних 
годин на 
тиждень  

Шахи, шашки, гра Го  
 І етап базової підготовки 

1  6 років 12 6 Без розряду Група початкової підготовки  
1 року навчання  

2  7 років 10 8 ІІІ спортивний 
розряд 

Група початкової підготовки  
2 року навчання  

ІІ етап поглибленої підготовки 
3 8 років 8 12 ІІІ-ІІ спортивний 

розряд 
Навчально-тренувальна група  

1 року навчання  
4  9 років 8 14 ІІ спортивний 

розряд 
Навчально-тренувальна група  

2 року навчання 
5  10 років 7 18 ІІ-І спортивний 

розряд 
Навчально-тренувальна група  

3 року навчання 
6 11 років  7 20 І спортивний 

розряд 
Навчально-тренувальна група  

4 року навчання 

ІІІ етап спортивного удосконалення  
7 12 років 6 24 І спортивний 

розряд 
Групи спортивного 

вдосконалення 1 року навчання  
8 13 років 5 26 Кандидат в 

майстри спорту 
Групи спортивного 

вдосконалення 2 року навчання 
9 14 років 5 28 Групи спортивного 

вдосконалення 3 року навчання 

ІV етап підвищення спортивної майстерності  
10-12 15-17 

років 
4 32 Майстер спорту  Групи вищої спортивної 

майстерності 
12 і  

більше  
18 і 

старші  
- 32 
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Вік спортсменів визначається за роком народження та є мінімальним 
для зарахування в навчальні групи, однак допускається перевищення 
зазначеного віку не більше ніж на два роки. Встановлене тижневе 
навантаження є максимальним, однак в залежності від рівня спортивної 
підготовленості спортсменів дозволяється зниження або збільшення 
тижневого  навантаження не більш ніж на 25%.   

Загальне сумарне навчально-тренувальне навантаження на навчальний 
рік визначається з урахуванням тижневого обсягу календарного року, який 
складає 52 тижні (рис. 3.2). Планування годинного навантаження на етапах 
базової та поглибленої підготовки здійснюється з розрахунку на 46 тижнів 
занять в умовах школи та, додатково, 6 тижнів в умовах дитячого табору в 
період активного літнього відпочинку. На етапах спортивного вдосконалення 
та спортивної майстерності годинне навантаження має свої коливання, які 
пов’язані з систематичною участю у змаганнях відповідно до календаря 
змагань та обумовлюється побудовою тренувального процесу у 
макроструктурі за індивідуальними програми підготовки.  

 

 

Рис. 3.2. Сумарний обсяг навантаження в інтелектуальних видах спорту у 
відповідності до року навчання (в год.) 

 

Кожний етап підготовки вирішує ряд загальних та специфічних 
завдань, які пов’язані з формуванням особистості, базових та 
фундаментальних знань, умінь та навиків у відповідності до психолого-

педагогічних особливостей та специфіки змагальної діяльності. З метою 
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більш ефективної підготовки та корекції ходу індивідуального навчально-

тренувального навантаження, необхідно здійснювати діагностування творчих 
здібностей спортсменів, визначати недоліки та переваги гри особи, її 
мислення та характеру. Крім цього, щорічно здійснюється до береться до 
уваги медико-біологічний та педагогічний контроль за станом здоров’я 
спортсменів та рівнем їх фізичної підготовленості.       

Етап початкової підготовки є одним з найбільш важливих та 
виступає своєрідним підготовчим періодом для багаторічної підготовки, 
оскільки протягом перших двох років тренувань закладається повноцінний 
фундамент для майбутніх досягнень, а саме основа для подальшого 
оволодіння інтелектуальною майстерністю ігри. Він охоплює 2 роки 
навчання дітей віком 6-7 років, передбачає досягнення початкового рівня 
підготовки за рахунок планування тренувань у 6 та 8 год. на тиждень, 
вирішуючи загальні завдання, які пов’язані з базовими знаннями та основами 
техніки гри. У тому числі: формування знань з історії розвитку 
інтелектуального виду спорту та основ правил гри; розвиток творчих 
здібностей, навиків логічного та абстрактного мислення дітей, розумових та 
інтелектуальних можливостей дітей; формування базових знань, умінь та 
навичок гри у відповідності до особливостей інтелектуального виду спорту; 
ознайомлення з початковими тактичними та стратегічними прийомами гри;  

започаткування навиків з практичної гри на рівні початківця; формування 
стійкого інтересу та мотивації до занять інтелектуальними видами спорту; 
зміцнення фізичного та психічного здоров’я; формування знань та умінь 
організації активного дозвілля, мотивації та потреби до здорового способу 
життя; формування якостей відповідальності особи та профілактика 
асоціальної поведінки;  залучення до суспільної праці.  

Початок занять інтелектуальними видами спорту у шестирічному віці 
відноситься до видів спорту з ранньої спеціалізації. Тому на даному етапі 
підготовки доцільно здійснювати різнобічний розвиток розумових та 
фізичних якостей шляхом спеціально підібраних вправ спрямованих на 
розвиток пам’яті, уяви, логічного мислення, антиципації та уміння планувати 
свої дії, а також уміння приймати рішення. Це пов’язано с тим, що у 
шестирічному віці йде інтенсивне зростання та розвиток всіх функцій та 
систем організму дітей. В цьому віці діти легко «схоплюють» навчальний 
матеріал, а здобуті практичні навики закріплюються на десятки років вперед. 

Також вони набувають підвищеної здатності до швидкої орієнтації в технічно 
складних позиціях, точного розрахунку форсованих варіантів, зокрема в 
цейтнотних та наближених до них обставинах, здатності інтуїтивно 
знаходити оптимальні рішення. Однак тривалість активної уваги, 
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зосередженість та розумова роботоздатність є невеликою і знаходиться у 
межах до 15 хв., тому фізичне навантаження планується у невеликому обсязі 
й помірній інтенсивності.    

Для вирішення поставлених завдань система підготовки в 
інтелектуальних видах передбачає планування групових спеціально-

організованих теоретичних та практичних навчально-тренувальних занять, а 
також організацію та проведення поза тренувальних заходів з фізкультурно-

оздоровчої та виховної роботи, які повинні бути емоційними та 
багатоплановими (суспільні роботи, туристичні прогулянки, відвідування 
музеїв, виставок та спортивних свят тощо).  

Змагання на початковому етапі підготовки організовуються на двох 
рівнях: внутрішньо групових та між групових, з метою формування знань з 
організації та проведення змагань, основ правил змагань та культури 
поведінки на змаганнях.  

Етап поглибленої підготовки охоплює 4 роки навчання дітей віком 8-

11 років з тренувальним навантаженням 12-20 год. на тиждень, спрямованим 
на досягнення основного рівня підготовки та передбачає вирішення 
фундаментальних завдань з підготовки спортсменів-інтелектуалів: 
розширення знань з історії розвитку інтелектуальних видів спорту; зміцнення 
здоров’я та підвищення рівня рухової активності: закріплення навиків 
систематичного вдосконалення загальної фізичної підготовленості та 
дотримання правил спортивного режиму; формування стійкого інтересу до 
занять інтелектуальними видами спорту; формування елементарних знань з 
основ усіх розділів теорії гри та суддівства; оволодіння первинними 
навиками оцінки позицій, розрахунків варіантів та аналізу як власних дій, так 
і дій суперника; оволодіння основними закономірностями у техніці і тактиці 
гри; розвиток тактичного зору; започаткування підготовки індивідуального 
«дебютного репертуару»; засвоєння методів самостійної роботи над 
вдосконаленням практичної майстерності; засвоєння початкових знань та 
умінь з психологічно-вольової підготовки; формування та накопичення 
змагального досвіду на рівні старших розрядів; підвищення рівня загальної 
та спеціальної витривалості. 

Вирішення вищезазначених завдань потребує від тренувального 
процесу поглибленої спортивної спеціалізації і неухильного підвищення 
обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень. На даному етапі 
зменшується доля загальної фізичної підготовленості та збільшується 
спеціальна підготовка. Фізичне навантаження планується індивідуально з 
обов’язковим повноцінним відпочинком та використанням різноманітних 
засобів відновлення. Це пов’язано з тим, що у дітей 8-11 років інтенсивно 
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розвиваються інтелектуальні здібності, значного розвитку досягає кора 
головного мозку, друга сигнальна система набуває дедалі більшого значення. 
Діти цього віку, спроможні витримувати підвищенні загальні навантаження, 
порівняно легко засвоювати складний теоретичний матеріал. Однак в 
поведінці відзначається зростання переваги збудження над гальмуванням, 
реакція за силою і характером частіше стає неадекватною щодо чинників, які 
їх спричинили.  

На даному етапі, діти спроможні до різкого підвищення власних 
спортивних результатів, а в окремих випадках здатні досягти рівня кандидата 
в майстри спорту.          

Етап спортивного вдосконалення охоплює 3 роки навчання підлітків 
віком 12-14 років з тренувальним навантаження 24-28 год. на тиждень, 

протягом якого здійснюється подальше вдосконалення основного рівня 
підготовки та передбачається вирішення специфічних завдань, пов’язаних з 
поглибленою підготовкою спортсменів-інтелектуалів: вдосконалення 
фундаментальних теоретичних знань з техніки та тактики гри, правил 
змагань, суддівства, основ запису змісту змагальної боротьби; подальше 
удосконалення спеціальної підготовленості та спеціальної витривалості; 
формування навиків з прийняття рішень в різних ігрових  ситуаціях; 
досягнення високого рівня психологічно-вольової підготовки (психологічної 
стійкості) та фізичної підготовленості; вдосконалення змагального досвіду за 
рахунок активної участі у змаганнях старших розрядів; досягнення 
позитивної динаміки спортивних результатів; розвиток вольових якостей, 

таких як цілеспрямованість, наполегливість у подоланні труднощів 
(недоліків) і працьовитість; формування навиків з виконання аналітичної 
роботи; активна участь у суддівстві змагань та тренерській діяльності; 
формування навиків щодо суддівства змагань та основ ведення протоколів.  

 На цьому етапі помітно зростають спортивні результати, а в окремих 
випадках навіть досягають рівня світової першості. Це пояснюється тим, що 
для юнацького віку характерним є високий рівень функціональної 
досконалості, готовності до значних навантажень. Водночас враховуючи 
психологічно-емоційний стан підлітків, деякі спортсмени відчувши швидкий 
прогрес своїх результатів, починають втрачати інтерес до занять 
інтелектуальними видами спорту. Тому необхідно здійснювати суто 
індивідуальний підхід до цих спортсменів щодо формування терпіння й 
наполегливості у заняттях, щоб зміцнити передумови для результативного 
«стрибку» у новій якості гри і перемог над визнаними спортсменами.           

Даний етап пов’язаний з плануванням значних обсягів та інтенсивності 
тренувальних навантажень з переробки необхідної інформації – аналізу 
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зіграних в змаганнях власних партій та партій суперників, аналіз та 
підготовка дебютних варіантів перед змаганнями. З метою вдосконалення 
спортивної майстерності здійснюється пошук правильних і водночас 
глибоких, оригінальних і зовні «красивих» ігрових рішень та розв’язання 
комбінаційних завдань й застосування їх у практичній грі. Вагомий обсяг 
тренувальних навантажень пов’язаний з роботою на персональних 
комп’ютерах, що дозволяє спортсмену-інтелектуалу більш ефективно та за 
короткий час вирішувати поставлені комбінаційні завдання тренера, 
використовуючи різноманітні варіанти гри. Достатньо вагоме місце в системі 
підготовки займає участь спортсменів у змаганнях, тому тренувальний 
процес набуває суто індивідуального характеру, його основу визначає 
календар змагань на найближчі роки.   

Загально фізична підготовка розглядається тільки як відновлювальний 
засіб та активний відпочинок.                  

Етап підвищення спортивної майстерності передбачає дві сходинки 
підготовки. Спортсмени віком 15-17 років, які здійснюють підготовку у 
стінах ДЮСШ різної категорії, проходять першу сходинку, яка спрямована 
на досягнення найвищої спортивної майстерності, участі у змаганнях 
континентального і світового рівня, входження до міжнародного  рейтингу. 
Друга сходинка починається після 12-го року підготовки на рівні ШВСМ, на 
яку сходять спортсмен віком 18 років і старші, а тривалість її не має вікових 
обмежень. Завдання підготовки на даному етапі мають більш специфічний 
характер та пов’язані із ствердження перспектив: зміцнення фізичного 
здоров’я та підвищення рівня рухової активності; вдосконалення 
професійних навиків самостійної роботи з отримання знань, виконання 
аналізу та синтезу розіграних партій, складання та вирішення комбінаційних 
та позиційних завдань, розробки індивідуальних техніко-тактичних систем 
гри; підтримка високого рівня психологічно-вольової та фізичної 
підготовленості; вдосконалення спортивної майстерності та збереження її на 
достатньо високому рівні протягом усієї спортивної кар’єри; активна участь 
у змаганнях Всеукраїнського та Міжнародного рівня з метою досягнення 
максимального спортивного результату та отримання рівня гросмейстера, 
входження до міжнародного рейтингу; вдосконалення навиків до 
інтелектуального самовдосконалення; профілактика захворювань 
професійного характеру з боку запобігання розумовим, психічним та 
фізичним розладам. 

Етап підвищення спортивної майстерності в інтелектуальних видах 
спорту має свої специфічні особливості, які пов’язані насамперед з його 
тривалістю та утриманням динаміки спортивних результатів.      
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Заняття на цьому етапі здійснюються за індивідуальними планами 
спеціальної підготовки з урахуванням рівня підготовленості, якої досягли 
спортсмени-інтелектуали на попередніх етапах підготовки. Достатньо вагоме 
місце займає робота зі спеціальною літературою, комп’ютерними 
програмами та перегляд і аналіз матчів в Он-лайн та на Інтернет сайтах.  

Продовження спортивної кар’єри в інтелектуальних видах спорту 
практично не має вікових меж, а досягнення спортсменів не можна 
порівнювати з досягненнями у динамічних видах спорту, адже досягнення на 
світовому рівні продовжуються протягом 20 і навіть 50 років, а загальний 
спортивний стаж може складати до 55 років.  

Резюме. Багаторічна підготовка спортсменів в інтелектуальних видах 
спорту охоплює чотири етапи (базової підготовки, поглибленої підготовки, 
спортивного вдосконалення, підвищення спортивної майстерності, які 
безпосередньо пов’язані з вирішенням певних завдань та досягнення 
спортивного результату.     
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РОЗДІЛ 4  

СИСТЕМНІ ФАКТОРИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ В 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВИДАХ СПОРТУ 

 

Процес багаторічної підготовки спортсменів передбачає систему та 
підсистему спортивної підготовки засновану на загальнопедагогічних 
позиціях та увесь його процес носить прикладно-спеціалізоване навчання та 
виховання.  

В інтелектуальних видах спорту система підготовки спортсменів, 

ураховуючи їх прикладно-спеціалізоване навчання, передбачає формування 
спеціальних компетентностей (пізнавальну, практичну, творчу, 
комунікативну та соціальну), які пов’язані з обсягом спеціальних знань, 
інтелектуальних та процесуальних навиків вирішувати специфічні ігрові 
завдання, практичних умінь здійснювати науковий пошук з самореалізації 
власних здібностей, які дозволяють досягти значних результатів у змагальній 
діяльності та реалізуються через специфічні принципи навчально-

пізнавальної діяльності. Підсистема спортивної підготовки передбачає 
спортивне тренування та змагання. 

Системні фактори процесу підготовки спортсменів-інтелектуалів, як 
окремі складові спортивної підготовки, впливають та доповнюють структуру, 
підхід і організацію навчально-тренувального процесу й  змагальну 
діяльність оптимізуючи їх ефект для реалізації поставлених завдань (рис. 
4.1).  

1. Освітні програми національного та міжнародного рівня 
безпосередньо впливають на розвиток інтелектуальних видів спорту у 
напрямку популяризації та інтелектуального розвитку людей різного 
покоління, через впровадження їх в систему освіти, формування доступної 
системи з організації та проведення змагань на аматорському рівні без 
досягнення максимальних спортивних результатів та в подальшому  
залучення до професійної  змагальної діяльності. До міжнародних програм, 
що реалізуються під егідою ЮНЕСКО можна віднести – Програму навчання 
бриджу у школах (1996 р.) та Програму навчання гри в шахи у школах та 
університетах (1998 р., 2005 р.),до національних – Концепцію 
Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку шахів «Інтелект 
нації» на 2013-2020 рр. та Концепцію Загальнодержавної цільової соціальної 
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2020 рр. у яких 
передбачені питання щодо впровадження навчанню шахам у загальноосвітніх 
школах 1-4 класів, формування шахових клубів в сільській місцевості, 
вдосконалення системи відбору та підготовки національних збірних команд, 
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популяризації шахів у засобах масової інформації, поліпшення матеріально-

технічної бази  тощо. 
 

 
 

2. Вікові межі як фактор обумовлюється ранньою віковою 
спеціалізацією; ранньою віковою участю у змаганнях, не тільки на 
національному але й міжнародному рівнях; ранніми досягненнями світового 
рейтингу; діапазоном спортивного стажу та досвіду.  

Сумарна змагальна активність  
та її сукупний режим 

Новітні інформаційні та комп’ютерні технології  

Спортивна маркетингова політика                      

Розвиток та впровадження освітніх програм      

Вдосконалення позазмагальних та 
позатренувальних засобів спортивної підготовки 

Формування, визнання та організація  змагань Нових дисциплін 

Нових вікових категорій 

Ві
ко

ві
 м

еж
і 

Рання вікова спеціалізація 

Рання вікова участь у змаганнях 

Ранні вікові досягнення рейтингу 

Діапазон спортивного стажу та досвіду 

Підготовка та перепідготовка  

Суддів  

Тренерів  

Адмінперсоналу 

Географічна територіальність 

Країн-учасників  

Спортсменів-призерів  

СИСТЕМНІ ФАКТОРИ СПОРТИВНОЇ  ПІДГОТОВКИ  В 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВИДАХ СПОРТУ 

Рис. 4.1. Системні фактори, що впливають на спортивну підготовку 

спортсменів в інтелектуальних видах спорту  
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Початок занять інтелектуальними видами спорту рекомендовано з 6-ти 
річного віку (винятком є спортивний бридж), початок занять здійснюють з 4-

5 років. Це пов’язано з тим, що сьогодні інтелектуальні види спорту 
висувають достатньо високі вимоги до їх інтелектуального розвитку та 
збільшується кількість обдарованих дітей зі здібностями запам’ятовувати, 
аналізувати, приймати рішення.  

Для мотивації та підтримки розвитку інтелектуальних видів спорту 
серед дітей, молоді та людей старшого віку, політика міжнародних, 
континентальних та національних федерацій передбачає організацію та 

проведення змагань міжнародного рівня, безпосередньо чемпіонатів світу 
серед різних вікових груп починаючи з 6-9 років. Так, наприклад, у швидких 
шашках з 1994 р. проводяться змагання серед юніорів, з 1993 р. – кадетів, з 
1997 р. – міні-кадетів, з 2005 р. – дітей. Змагання з чекерсу (шашки) серед 
юніорів  проводяться з 2004 р., змагання серед молодіжних команд зі 
спортивного бриджу – з 1987 р., серед юнацьких команд – з 1993 р., а 
Першість Європи серед школярів – з 1994 р.  

Рання спеціалізація та рання участь у змагання безпосередньо впливає 
на спортивні досягнення у світовому рейтингу. Яскравим, прикладом, на 
сьогодні є шахісти: К. Магнус (1990 р.н), з Норвегії, який є самим молодим 
спортсменом отримавши звання «Гросмейстер FIDE» у 13 років, подолавши 
планку у 2700 та 2800 пунктів рейтингу, очоливши офіційний рейтинг FIDE у 
віці 19 років (неофіційний рейтинг «Live Rating» очолив у 17 років), ставши 
володарем найвищого рейтингу за всю історію його існування досягнувши 
2882 пункти та побивши рекорд  у 2851 пункт утримуваний Г. Каспаровим 
протягом 13 років; Х. Іфань (1994 р.н) у 13 років отримала звання 
«Гросмейстер серед жінок FIDE»  та очолила світовий рейтинг серед дівчат-

юніорів, у 15 років отримала звання «Гросмейстр FIDE», у 16 років стає 
чемпіонкою світу; М. Музичук (1990 р.н.) з України і О. Горячкіна (1998 р.н) 
з Росії, які у 14 років отримують звання «Гросмейстер серед жінок FIDE» та у 
18 років одразу увійшли до Топ-20 світового рейтингу. Така тенденція 
спостерігається і в інших інтелектуальних видах спорту, так спортсменка з 
гри Го Ю. Жіюнг (1997 р.н) з Китаю у 14 років зайняла 2 позицію світового 
рейтингу серед жінок, а у 16 років його очолила; спортсмен з шашок 
Р. Бумстра (1993 р.) з Нідерландів у 13 років потрапляє в Топ-300 рейтингу, а 
у 15 років до Топ-100, у 18 років до Топ-10. 

Допуск спортсменів-інтелектуалів у дитячому віці до участі у 
міжнародних змаганнях сприяє отриманню рейтингових балів, що в свою 
чергу впливає на отримання звання «Міжнародний гросмейстер». 
Присвоєння звань за останні 10 років здійснюється у більш молодому віці, це 
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підтвердження можна спостерігати на прикладі українських спортсменів, які 
спеціалізуються у шашках та шахах (табл. 4.1). Така тенденція 
спостерігається у спортивному бриджі та грі Го. 

Таблиця 4.1 

Вікові грані щодо отримання звання  «Міжнародного гросмейстера» 
українськими спортсменами, які спеціалізуються в шашках та шахах 

І.П. спортсмена Стать  Рік 
народження 

Рік присвоєння звання 
«Міжнародний Гросмейстер»  

Повний 
вік  

Шашки  

І. Куперман чол. 1922 1958 34 

М.Кархов чол. 1936 1971 35 

Р. Лещинський чол. 1957 1980 23 

І. Кирзнер чол. 1964 1999 35 

Ю. Анікеєв чол. 1983 2002 19 

А. Іванов  чол. 1988 2008 20 

Л.Сівук жін. 1968 2003 35 

Ю. Макаренко  жін.  1973 1994 21 

Л. Свірт жін. 1978 2001 23 

Н. Єсіна жін. 1981 1998 17 

В. Маричко жін. 1989 2005 16 

Шахи  
А. Хасін чол. 1923 1972 49 

В. Гуревич чол.  1959 1998 39 

М.Бродський  чол.  1969 1994 25 

В.Іванчук чол.  1969 1988 19 

Р. Пономарьов чол. 1983 1998 14 

О. Арещенко чол. 1986 2002 16 

Я. Жеребух чол.  1993 2008 15 

І. Нижник чол.  1996 2010 14 

І. Челушкіна жін.  1961 1992 31 

Н. Жукова  жін.  1979 2010 31 

Г.Ушеніна жін. 1985 2012 27 

Г. Музичук жін. 1990 2012 22 

М. Музичук жін. 1992 2015 23 

 

Здійснюється омолодження світової Топ-10 та Топ-100. Наприклад, 
станом на липень 2016 р. до Топ-10 серед чоловіків та жінок входить 
8 шахістів 22-29 років, а середній віку шахах спортсменів-інтелектуалів  Топ-

100 склав у чоловіків 31 рік, а у жінок 30 років. 
Аналіз рейтингу шахістів України (станом на 01.04.2017 р.) дозволяє 

стверджувати, що середній вік чоловіків склав 36 років, а серед жінок -  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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21 рік, до ТОП-100 України серед жінок входить 22 спортсменки віком до 
17 років (наймолодшій 11 років – Дубовик А., м. Дніпро), тоді як серед 
чоловіків 1 спортсмен (15 років –Шевченко К., м. Київ). Таке омолодження 
призводить до витіснення спортсменів більш старшого віку, у більшості 
випадках саме жіночої статі. 

Рання спеціалізація та участь у спортивних змаганнях, з одного боку 
впливає на світові досягнення, такі як отримання міжнародного звання, 
досягнення максимального рейтингу та їх динаміку (рис. 4.2), з іншого – на 
структуру та зміст етапів спортивної підготовки, які змінюються, 
доповнюються, розширюються та вдосконалюються. 

 
 1. Ч.Чень (Китай) Чемпіонка світу з шахів 2001 р. 

 2. А.Стефанова (Болгарія) Чемпіонка світу з шахів 2004 р. 
 3. С.Юйхуа (Китай) Чемпіонка світу з шахів 2006 р. 
 4. А.Костенюк (Росія) Чемпіонка світу з шахів 2008 р. 

 5. Х.Іфань (Китай) Чемпіонка світу з шахів 2010 р., 2011 р., 2013 р, 2016 р.  
 6. Г.Ушеніна (Україна) Чемпіонка світу з шахів 2012 р. 
 7. М. Музичук (Україна) Чемпіонка світу з шахів 2015 р. 

 

Діапазон загального спортивного стажу спортсменів може тривати до 
60 років, при цьому втримуватися на світовому рівні 20-50 років, а їх  
досягнення не можливо порівняти з досягненнями у динамічних видах 
спорту. Наприклад, у шахах серед чоловічої статі (станом на 1.01.2017 р.) – 

А. Карпов (Росія) у світовому рейтингу знаходився 34 роки, загальний 
спортивний стаж складає 41 рік; В. Іванчук (Україна) у світовому рейтингу – 

29 років, загальний спортивний стаж на сьогодні складає 38 років; серед 
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жіночої статі – П. Крамлінг (Швейцарія) у світовому рейтингу – 31 рік, 
загальний спортивний стаж – 43 роки; З. Лельчук (Німеччина) у світовому 
рейтингу – 36 років, загальний спортивний стаж – 45 років. У шашках серед 
чоловічої статі - Т. Сейбрандс (Нідерланди) у світовому рейтингу – 51 рік, 
загальний спортивний стаж – 55 років; О. Чежов (Росія) у світовому рейтингу 
– 30 років, загальний спортивний стаж – 40 років; серед жіночої статі – 

К. Ван Літ (Нідерланди) у світовому рейтингу – 33 роки, загальний 
спортивний стаж – 41 рік; О.Альтшуль (Німеччина) у світовому рейтингу – 

36 років, загальний спортивний стаж – 45 років. Необхідно констатувати, що 
Т. Сейбрандс (1949 р.н.), О.Чежов (1964 р.н.) та К. Ван Літ (1966 р.н.) на 
сьогодні входить у першу десятку сильніших гросмейстерів, П. Крамлінг 
(1963 р.н.) та О.Альтшуль (1964 р.н.) – в другу десятку,  В.Іванчук (1969 р.н.) 
– в третю десятку, З. Лельчук (1961 р.н.) в сотню світового рейтингу.  

3. Вихід нових дисциплін та видів спорту на міжнародний рівень 
сприяє формуванню цілісної системи Кодексу з організації та проведення 
змагань. До таких дисциплін, незалежно від давньої історії їх розвитку, 
відповідно до офіційних чемпіонатів світу відносяться: класичні російські 
шашки (чол. – 1985 р., жін. – 1993 р), бразильські шашки (1985 р.), бліц 
(1993 р.) та швидкісні шашки (рапід) (1998 р.), турецькі шашки (чол. – 

2014 р., жін. – 2016 р.), бліц (1988 р.) та швидкісні шахи (2001 р.), категорію 
змішаних команд у шахах (2016 р.) і т.д. 

На структуру підготовки спортсменів-інтелектуалів впливає організація 
змагань серед різних вікових категорій. Крім дитячих та молодіжних 
категорій, як зазначалося вище, здійснюється організація змагань серед 
студентів та ветеранів. Так, Чемпіонати світу серед ветеранів з шахів 
проводяться з 1990 р., зі спортивному бриджі – з 2000 р., з стокліткових 
шашок та гри Го серед студентів 2003 р.  

Цікавим фактом є те, що у відповідності до науково-технічного 
прогресу формується система змагань з комп’ютерними програмами  щодо 
інтелектуальних видів спорту. Один з перших Чемпіонатів світу (олімпіада) 
був проведений у змаганнях гри Го у 1987 р. шахах – 1996 р. 

До нових видів спорту можна віднести спортивний покер. Створення  
Міжнародної федерації спортивного покеру у 2009 р. сприяло визнанню 
покеру міжнародним спортивним рухом, а також дозволило  у 2011 р. 
провести І Офіційний Чемпіонат світу, а в подальшому у 2013 р. організувати 
континентальні чемпіонати Європи, Азії та Австралії. Змагання зі 
спортивного покеру проводяться в рамках командних змагань, групових та і 
індивідуальних дисциплінах. На сьогодні набувають розвитку такі види 
спорту як спортивне домино, спортивні нарди та ін.  
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4. Ергогені та ерголітичні засоби системі підготовки займають 
вагоме місце серед системних факторів, які використовуються з метою 
підвищення розумової активності, концентрації уваги та психічної стійкості, 
підтримки мозку в стані високої роботоздатності, досягнення відмінної 
інтелектуально-спортивної форми, покращення мозкового кровообігу, 
зниження емоційної та розумової втоми, запобігання вікового погіршення 
пам’яті протягом усієї спортивної кар’єри.  

На підставі методів наукового пізнання – аналізу, синтезу та аналогії – 

встановлено, що в системі підготовки та змагальної діяльності в 
інтелектуальних видах спорту має місце використання ергогених засобів 
(позатренувальні та позазмагальні засоби), до яких відносять природні та 
гігієнічні, педагогічні, соціально-психологічні та медико-біологічні, які 
займають різне місце на різних етапах багаторічної підготовки, річного циклу 
тренувань та їх періоду (рис. 4.3).  

 
 

Для досягнення високого спортивного результату,  як у динамічних так 
і у інтелектуальних видах спорту, використовуються ерголітичні (заборонені) 
засоби, безпосередньо допінг у вигляді речовин і препаратів природного або 
синтетичного походження завдяки яким збільшується активність розумової,  
нервової та ендокринної систем і м’язової сили.    

Починаючи з 1999 р. проблеми використання заборонених Всесвітньою 
антидопінговою агенцією (WADA) речовин та препаратів представниками 

Матеріальні та соціальні умови для тренування та відпочинку  

Педагогічні 
засоби 

Соціально-
психологічні 

засоби 

Медико-
біологічні 

засоби 

Співвідношення розумового та фізичного навантаження   

Співвідношення навантаження та відпочинку 

Режим харчування та збалансованість раціону  

Фармакологія та вітамінізація  

П
риродні і гігієнічні засоби

 

Позитивна насиченість навчально-тренувального процесу 

Режим життя та спортивної діяльності 

Співвідношення  тренувального та змагального навантаження  

Організація цікавого та різноманітного фізичного,  
емоційного та інтелектуального дозвілля 

Рис. 4.3. Ергогені засоби системи підготовки спортсменів в інтелектуальних 
видах спорту 
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інтелектуальних видів спорту представляє науковий і практичний інтерес. Це 
пов’язано з тим, що саме в цьому році Міжнародна федерація шахів була 
визнана МОК, а два роки по тому (2001) федерація затверджує антидопінгові 
правила в шахах, що сприяло їм стати часткою Олімпійського руху. 
Всесвітня федерація шашок з 2001 р. почала взаємодіяти з антидопінговим 
комітетом та розробила антидопінгові правила. У 2005 р. на чемпіонаті світу 
зі спортивного бриджу, який проводиться під егідою ЮНЕСКО, Міжнародна 
федерація спортивного бриджу підписує угоду із Всесвітньою 
антидопінговою організацією. У 2008 р. Міжнародна федерація Го приймає 
Всесвітній антидопінговий кодекс та його міжнародні стандарти 
розробляючи та затверджуючи антидопінгові правила для своїх спортсменів. 
З урахуванням основних змін у Антидопінговому кодексу прийнятого 
WADA 14 листопада 2014 р. міжнародні федерації інтелектуальних видів 
спорту (шахів, шашок, Го, спортивного бриджу) переглянули та розробили 
антидопінгові правила, що вступили в силу протягом 2015 р. Вихід та 
визнання спортивного покеру як виду спорту сприяло розробці та 
затвердженню у 2017 р. Антидопінгових правил та підписанню договору 
Міжнародною федерацією спортивного покеру та WADA щодо виконання 
Антидопінгового кодексу.   

5. Новітні інформаційні та комп’ютерні технології їх розвиток, 
впровадження та вдосконалення безпосередньо впливають на досягнення 
спортивного результату та систему підготовки спортсменів-інтелектуалів. Це 
пов’язане з Он-лайн трансляціями змагань та організацією Он-лайн змагань, 
використанням комп’ютерних програм для навчання та вдосконалення 
спортивної форми, формування системи змагань спортсменів з 
комп’ютерними програмами та змагань між ними.   

Прямі трансляції Он-лайн та перегляд ігор у відеозапису дозволяють 
спортсменам на пряму здійснювати аналітичний аналіз гри, знаходити для 
себе рішення та варіанти переможних і програшних ігрових позицій та ходів, 
вдосконалювати тактику та стратегію гри. 

В процесі вдосконалення системи підготовки спортсменів-

інтелектуалів використовується метод сучасних технологій в якості 
інформаційних баз, модулів, енциклопедій, а також комп’ютерні навчальні 
програми, які виконують функції партнера, суперника та тренера. Так, 
наприклад у шахах, у 1948 р. вийшла книга Н. Вінера «Кібернетика», в якій 
чітко представлена аналогія щодо створення шахової програми, 
використовуючи пошук мінімакса з лімітованою глибиною та оцінюванням 
функцій. У 1950 р. К. Шеннон надрукував статтю про комп’ютерні шахи 
«Програмування комп’ютера для гри в шахи», а у 1952 р. Д. Принц розробляє 
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програму, яка вирішувала шахові завдання. Перша програмна шахова гра 
була розроблена 1956 р. американцями П. Штейном та М. Уеллом і в цьому 
році Д. Маккарті винайшов альфа-бета алгоритм пошуку вирішення шахових 
завдань.  Видатний шахіст О. Бернштейн у 1958 р. розробляє першу шахову 
програму, яка може повністю грати шахові партії, а в подальшому на цій 
основі розробляються ідентичні програми Kotok-McCarthy і т.п.У 2002 р. 
були опубліковані основі формати ендшпільних баз, влючаючи Edward 

Tablebases, De Koning Endgame Databaseі Nalimov Endgame Tablebases. 

В середині 1980 р. для підготовки радянських шахістів стали 
використовуватися шахові комп’ютери різної модифікації – «Електроніка 
ІМ-01», «Електроніка ІМ-05», «Електроніка ІМ-29» (шаховий партнер), 
«Інтелект-01», «Дебют», «Фенікс» та ін.  

На сьогоднішній день в системі підготовки юних спортсменів-шахістів 
використовуються комп’ютерні ігри та програми «Шахи у казках»,  «Шахова 
школа для початківців», «Шахова тактика», «Шахові дебюти», «Шахова 
стратегія», «Шахові комбінації», «Shredder Classic 3», «СТ-АRN3.0», 
«Шахові задачі», «Енциклопедія дебютних помилок» і т.п. 

7. Географічна територіальність країн-учасників змагань та їх 
призерів в інтелектуальних видах спорту має тенденцію до її розширення, 
що пов’язане з розповсюдженням та розвитком їх в різних країнах світу, 
формуванням нових дисциплін та визнанням нових інтелектуальних видів 
спорту. 

На І Шаховій Олімпіаді у 1927 р. прийняли участь спортсмени з 
16 країн світу представники Європи та Південної Америки, а на ХХХХІІ 
Олімпіаді у 2014 р. – 172 країни з п’яти континентів (рис. 4.2). 

Така тенденція спостерігається і в інших інтелектуальних видах спорту, 
які набувають свого інтенсивного розвитку в країнах Африки та Азії. Даний 
факт підтверджується кількістю країн-учасників у командних чемпіонатах 
світу зі спортивного бриджу на «Бермудський кубок», оскільки на першому 
чемпіонаті у 1950 р. (Бермудські острови) приймали участь три команди – з 
США, Великобританії та об’єднаної команди Європейських країн, а з 2003 р. 
у ньому приймає участь 22 команди у відповідності до зональної 
територіальності: 1 команда країни-організатора, 6 – Європи (1 зона), 3 – з 
Північної Америки (2 зона), 2 – з Південної Америки (3 зона), 2 – з Азії та 
Середнього Сходу (4 зона), 1 – з Центральної Америки та Карибських 
островів (5 зона), 3 – з Азійсько-Тихоокеанського регіону (6 зона), 2 – з 
Південно-Тихоокеанського регіону (7 зона), 2 – з Африки (8 зона).  
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Рис. 4.2. Географічна територіальність учасників Шахової олімпіади: 
А – І Шахова олімпіада 1927 р. (обведені країни-учасники) 

Б – ХХХХІІ Шахова олімпіада 2014 р. (обведені країни, які не приймали 
участь) 

 

Розширення географічної територіальності країн-учасників сприяє 
збільшенню кількості спортсменів-учасників з різних континентів. Даний 
факт підтверджується кількістю країн-учасників на Всесвітній командній 
Олімпіаді зі спортивного бриджу, які проводяться з 1960 р. серед чоловічих 
та жіночих команд у форматі один раз на чотири роки, а з 2008 р. 
проводяться в рамках Всесвітніх інтелектуальних ігор (рис. 3). Так, на 
першій Олімпіаді прийняли участь 43 спортсмени (14 жінок, 39 чоловіків) з 
25 країн, а на ХІІ Олімпіаді – 115 спортсменів (43 жінки, 72 чоловіки) з 
72 країн (рис. 4.3).  

Б 

А 
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Рис. 4.3. Кількість учасників на Всесвітній командній Олімпіаді зі 
спортивного бриджу (період 1960-2012 рр.): 
 - чоловіки;  - жінки;- загальна кількість учасників 

 

7. Маркетингова політика спрямована на реалізацію планів 
пов’язаних з фінансуванням та вирішенням, як безпосередніх, та і непрямих 
завдань з розвитку інтелектуального спорту. Основу спортивної 
маркетингової політики в інтелектуальних видах спорту складають: 
маркетинг спортивних змагань, організація спортивного видовища, 
спонсорство і доброчинність, спортивний товар, реклама, різновиди 
комунікацій та телетрансляцій.  

Маркетинг спортивних змагань обумовлений грошовим внеском на 
право проведення змагань, який повинен сплачуватися до їх початку 
Міжнародній федерації. Так, наприклад, у відповідності до Регламенту 
офіційний змагань з шашок-64 (2014) за право проведення Чемпіонату світу 
серед чоловіків та жінок та матчу за звання Чемпіона світу організатори 
спортивних змагань сплачують 5 000 €, за проведення Чемпіонату Європи – 

серед чоловіків та жінок – 3 000 €, етапу Кубку світу – 200 €. За проведення 
IV Всесвітніх інтелектуальних ігор під егідою «СпортАккорд», що 
проводились у Пекіні (Китай), до оргкомітету від держави надійшло 
1 087 264 $,а міста-організатора – 1 245 090 $. 

 Одним з компонентів маркетингу спортивних змагань є вступний та 
реєстраційний внесок спортсменів щодо їх участі в змаганнях, який складає у 
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відповідності до рівня змагань від 15 € до 5 000 €. Так,  вступний внесок для 
спортсменів на V Відкритому чемпіонаті серед молоді 2017 р. склав 200 €, а в 
Чемпіонаті світу серед юніорів –750 €, на Всесвітніх іграх зі спортивного 
бриджу 2012 р. склав 3 200 € за команду, а 2016 р. – 4 000 €. Для участі у 
бліц-турнірі на Міжнародному відкритому шаховому фестивалях «Aeroflot 
Оpen» шахістам необхідно сплатити турнірний внесок у розмірі 300 €.   

Участь на Чемпіонатах світу та континентальних чемпіонатах у 2016 р. 
з шахів серед ветеранів(сеньйорів 50+ та 65+ і старші) не залежно від звань та 
рейтингу спортсмени сплачували вступний внесок в розмірі 70 € та 
реєстраційний внесок у розмірі 80 €, крім цього у випадку несвоєчасної 
реєстрації стартовий внесок збільшується вдвічі. Однак, є позитивний бік 
стосовно того, що 3 найкращим гравцям кожної категорії, які були 
кваліфіковані на попередньому чемпіонаті надавалися привілеї щодо їх 
безкоштовного розміщення та харчування.  

Правлінням Міжнародної федерації шашок (секція-64) затверджено 
регламент офіційних змагань з шашок-64 у якому чітко встановлений 
турнірний внесок для кожного учасника до офіційних змагань. Так, на 

Чемпіонатах світу у відповідності до вікової категорії та програми учасники 
змагань повинні сплатити турнірний внесок у розмірі від 15 $ до 120 $ 

(наприклад: гравці-чоловіки у класичній програмі − 120 $, а гравці-жінки – 

80 $; ветерани у класичній програмі − 30 $, а у бліц програмі − 15 $; гравці-
призери попередніх чемпіонатів серед юнаків та дівчат 19, 16, 13, 10 років та 
молодші у класичній грі сплачують 60 $, за заявкою національної федерації − 
120 $ і т.п.), на Чемпіонатах Європи від 15 $ до 100 $ (наприклад: 
гравціпризери попередніх чемпіонатів та призери Кубку світу, у класичній 
програмі сплачують 60 $; діти категорії «Юні надії 8 років і молодші», 
безпосередньо призери попередніх чемпіонатів та гравці поданих 
національною федерацією (не більше 3), у класичній програмі, швидкій 
програмі та бліц програмі сплачують 35 $ та 15 $ (відповідно до програм); а 
гравці, які не приймали участь у відборі й приймають участь за заявкою 
національної федерації сплачують 50 $ та по 20 $ (відповідно до програм). 

Достатньо вагомою складовою маркетингової політики виступає 
призовий фонд змагань, який напряму залежить від рівня змагань, 
спонсорства і доброчинність та впливає на контингент учасників, рекламу, 
різновиди комунікацій та телетрансляцію. На IV Всесвітніх інтелектуальних 
іграх під егідою «СпортАккорд» (2014 р.) призовий фонд на всі види спорту 
та програми склав – 1 245 090 $, а на І Всесвітніх елітних  інтелектуальних 
іграх (2016 р.) у шахах за трьома програмами у категорії чоловіки та жінки 
склав 528 000 €, з них: за 1 місце − 9 000 € у чоловіків, 6 000 €− у жінок, за 
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2 місце − 7 500 € та 5 000 €, за третє − 6 000 € та 4 000 € (відповідно статті) і 
т.д. до 16 позиції. У 2015 р., 2016 р. та 2017 р. на XXІІІ, XXІV та 
XXV Міжнародних відкритих шахових фестивалях «Aeroflot Оpen» призовий 
фонд складав 140 000 €(120 000 € − фонд на три Оpen турніри, а 20 000 € − 
фонд бліц-турніру). На чемпіонаті «Heerhugowaard Open 2017» з 
міжнародних та турецьких шашок головний приз складав 3 000 €. На турніру 
«Masters Group» у 2015 р. приймали участь 10 спортсменів (які пройшли 
відбір за результатами минулого Оpen-турніру) призовий фонд складав 
20 000 €. 

Відповідно довіднику з правил змагань Міжнародної федерації шахів 
загальний мінімальний призовий фонд на Чемпіонаті світу повинен складати 
не менше 15 000 €, на Чемпіонаті світу серед аматорів – 7 500 €, командному 
Чемпіонаті світу FIDE 50+ и 65+ − 10 000 €.  

На сьогодні найвищі призові складають на Кубку «Інга» у змаганнях з 
комп’ютерного Го, основним спонсором якого є тайванський банкір та 
засновник даних змагань Ін Чанці (Ing Chang-ki), який проводиться з 1988 р. 
раз на чотири роки. Автору програми,  яка ставала лідером, присуджувався 
грошовий приз від 250 000  до 400 000 нових тайванських доларів, а у 
випадку перемоги програми над гравцем 1-го професійного дану сплачується 
40 000 000 нових тайванських доларів. 

Суттєві призові плануються в командних змаганнях з шахів на Кубок 
Шейха Заєда, який пройде у 2020 р. (Об’єднанні Арабські Емірати), у розмірі 
21 000 $ за перше місце, 15 000 $ за друге місце, 12 000 $ за третє місце, 
10 000 $ за четверте і т.д. до 16 місця (5-8 місце по 5 000 $, 9-16 місце 
3 000 $). 

Спонсорство та доброчинність одна зі складових маркетингу, які 
спрямовані на отримання прибутку або рекламу  власного товару. Однак 
необхідно зазначити, що в окремих випадках спонсорство змагань сприяє 
отримання прибутку у розмірі від 2 % до 10 %. Так, наприклад, на  
IV Всесвітніх інтелектуальних іграх під егідою «СпортАккорд» (2014 р.)  на 
організацію та проведення змагань від спонсорів було надано 430 677 $, що 
склало 15,6 % від загальної суми, а прибуток спонсорів після проведення 
змагань склав 16 878 $ – 3,9 % від спонсорського вкладу. 

Спортивний товар, реклама змагань та різновиди комунікації й 
телетрансляції є одними з складових маркетингу. У більшості випадках на їх 
витрачається до 10 % від загального кошторису витрат на змагання. Але 
незалежно від цього для отримання прибутку здійснюється продаж 
трансляцій матчів який складає від 10 000 $ до 200 000$.  
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В більшості випадках у процесі проведення комплексних змагань 
різного рівня впроваджуються різні наукові, навчальні та спортивні 
програми, що спрямовані на популяризацію інтелектуальних видів спорту, на 
реалізацію яких витрачається приблизно до 1%.    

Проведення різного рівня змагань, ураховуючи вищезазначене, 
спрямоване на отримання фінансів, які використовуються на їх організацію 
та проведення, визначення призового фонду, оплату адміністрації змагань, 
суддів і т.п. Яскравим прикладом є IV Всесвітні інтелектуальні ігри під 
егідою «СпортАккорд», на яких загальний дохід склав 2 763 031$, а витрати – 

2 550 445 $, у відповідності до цього прибуток склав 212 586 $. 

Маркетингова політика в інтелектуальних видах спорту має достатньо 
широкий діапазон та пов’язана з різними видами діяльності та 
фінансуванням.     

Резюме. Представлені фактори між собою мають взаємозв’язок та не 
можуть відокремлюватися один від одного. Так, наприклад: збільшення 
суперництва між лідерами, використання і вдосконалення новітніх 
інформаційних та комп’ютерних технологій активізує розробку специфічної 
концепції підготовки, нових методологічних рішень проблем підготовки, 
безпосередньо пошуку нових більш ефективних засобів і методів 
спортивного тренування; впровадження нових дисциплін та впровадження 
освітніх програм з інтелектуальних видів спорту пов’язано з удосконаленням 
кількісних і якісних параметрів системи змагань тощо.   
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