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Annotation
The popularity of modern female boxing is growing in the international arena and is rapidly gaining competition from foreign rivals. This forces us to look for new ways to improve the skills of Ukrainian boxers. Today
at the world level there is a queﬆion of improving the technical and tactical skills of boxers of diﬀerent levels. A
signiﬁcant place in the syﬆem of training boxers is occupied by technical and tactical training. The main criterion
for evaluating the performance of athletes at competitions is the implementation and quality of technical and tactical
actions. Which aﬀect the ﬁnal competitive result.
Purpose of the ﬆudy: to determine the features and signiﬁcance of technical and tactical training of female boxers at the ﬆage of preliminary basic training.
Material and methods: method of analysis of scientiﬁc and methodical literature, analysis of program-normative materials, method of queﬆionnaire, method of expert evaluation. The survey involved 21 experts who are boxing coaches (coaching experience ranging from 4 to 34 years). The survey was conducted during the training camp
of the Ukrainian women's boxing team for the World Championships and during the seminar of judges and coaches
of the All-Ukrainian tournament «Golden Autumn» in Dnipro.
Results. As a result of the ﬆudy it was found that technical training occupies a signiﬁcant place in the training
sessions of boxers at the ﬆage of preliminary basic training, as indicated by 34.7% of coaches with an emphasis
on boxer movement, boxing punches and comprehensive technical actions. This fact is conﬁrmed by the express
assessment: the ﬁrﬆ rank is occupied by technical training, the second - physical, the third - tactical, 4 - technicaltactical and 5 theoretical.
Сonclusions. Technical training is the main component of the training syﬆem for girls boxers at the ﬆage of
preliminary basic training, which is associated with movement, types of blows, defensive actions. Educational and
training process of girls in boxing includes: technical training, which is aimed at creating an arsenal of technical actions; tactical training - for the formation of skills and abilities to perform protective actions; technical and tactical
training - the ability to implement technical and protective actions. It is eﬆablished that trainers support the main
scientiﬁc-theoretical and practical approaches to training and improving technical and tactical training. The results
of the queﬆionnaire, analysis of scientiﬁc and methodological literature and program and normative documentation
allow us to assert the relevance of the selection of control teﬆs for technical and technical-tactical readiness and
their implementation in the control syﬆem of boxer training.
Key words: boxing, queﬆionnaires, expert assessment, ﬆage of preliminary basic training, technical training,
technical and tactical training.
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Анотація
Популярність сучасного жіночого боксу зростає на міжнародній арені та стрімко набуває конкурентності з
боку зарубіжних суперниць, що змушує шукати нові шляхи підвищення спортивної майстерності українських
спортсменок. Саме нині на світовому рівні виникає питання вдосконалення техніко-тактичної майстерності
спортсменок різного рівня у боксі. Адже значне місце в системі підготовки спортсменок у боксі займає технікотактична підготовка, оскільки основним критерієм оцінки їх виступу на змаганнях є реалізація та якість виконання
техніко-тактичних дій, які впливають на кінцевий змагальний результат.
Мета дослідженням: визначити особливості та значущість техніко-тактичної підготовки спортсменок у боксі
на етапі попередньої базової підготовки.
Матеріал і методи: метод аналізу науково-методичної літератури, аналізу програмно-нормативних
матеріалів, анкетування, метод експертної оцінки. В анкетуванні взяли участь 21 експерт, які є тренерами з боксу
(тренерський стаж яких складає від 4 до 34 років). Анкетування проводилось в період навчально-тренувального
збору з підготовки збірної команди України з боксу серед жінок до чемпіонату Світу та під час семінару суддів і
тренерів Всеукраїнського турніру «Золота осінь» у місті Дніпро.
Результати. В результаті проведеного дослідження встановлено, що технічна підготовка займає значне місце
у навчально-тренувальних заняттях спортсменок у боксі на етапі попередньої базової підготовки, на що вказує
34,7% тренерів з акцентом на переміщення, боксерські удари і комплексне виконання технічних дій. Цей факт
підтверджується експертною оцінкою: перше рангове місце займає технічна підготовка, друге – фізична, третє –
тактична, 4 – техніко-тактична і 5 − теоретична.
Висновки. Технічна підготовка є основною складовою системи підготовки дівчат у боксі на етапі попередньої
базової підготовки, яка пов’язана з переміщеннями, різновидами ударів, захисними діями. Навчальнотренувальний процес дівчат у боксі охоплює: технічну підготовку, яка спрямована на створення арсеналу
технічних дій; тактичну підготовку – на формування умінь і навиків виконання захисних дій; техніко-тактичну
підготовку – на уміння реалізовувати технічні та захисні дії. Встановлено, що тренери дотримуються основних
науково-теоретичних і практичних підходів щодо навчання та вдосконалення техніко-тактичної підготовленості.
Результати анкетування, аналіз науково-методичної літератури і програмно-нормативної документації дозволяють
стверджувати про актуальність підбору контрольних тестів з технічної та техніко-тактичної підготовленості та
впровадження їх в систему контролю підготовки спортсменок у боксі.
Ключові слова: бокс, анкетування, експертна оцінка, етап попередньої базової підготовки, технічна
підготовка, техніко-тактична підготовка.
Аннотация
Популярность современного женского бокса растет на международной арене и стремительно приобретает
конкуренцию со стороны зарубежных соперников, что заставляет искать новые пути повышения спортивного
мастерства украинских спортсменок. Именно сегодня на мировом уровне возникает вопрос совершенствования
технико-тактического мастерства спортсменок разного уровня в боксе. Ведь значительное место в системе
подготовки спортсменок в боксе занимает технико-тактическая подготовка, поскольку основным критерием
оценки их выступления на соревнованиях является реализация и качество выполнения технико-тактических
действий, влияющих на конечный результат.
Цель исследования: определить особенности и значимость технико-тактической подготовки спортсменок в
боксе на этапе предварительной базовой подготовки.
Материал и методы: метод анализа научно-методической литературы, анализ программно-нормативных
материалов, метод анкетирования, метод экспертной оценки. В анкетировании принимали участие 21 эксперт,
являющиеся тренерами по боксу (тренерский стаж которых составляет от 4 до 34 лет). Анкетирование
проводилось в период учебно-тренировочного сбора по подготовке сборной команды Украины по боксу среди
женщин к чемпионату Мира и во время семинара судей и тренеров Всеукраинского турнира «Золотая осень» в
городе Днепр.
Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что подготовка занимает значительное
место в учебно-тренировочных занятиях спортсменок по боксу на этапе предварительной базовой подготовки,
на что указывает 34,7% тренеров с акцентом на перемещение, боксерские удары и комплексное выполнение
технических действий. Этот факт подтверждается экспертной оценкой: первое ранговое место занимает
техническая подготовка, второе – физическая, третье – тактическая, 4 – технико-тактическая и 5 – теоретическая.
Выводы. Техническая подготовка является основной составляющей системы подготовки девушек в боксе на
этапе предварительной базовой подготовки, связанной с перемещениями, разновидностями ударов, защитными
© Савченко В., Долбишева Н.,
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действиями. Учебно-тренировочный процесс у девушек в боксе охватывает: техническую подготовку,
направленную на создание арсенала технических действий; тактическую подготовку – на формирование умений
и навыков выполнения защитных действий, технико-тактическую подготовку – на умение реализовывать
технические и защитные действия. Установлено, что тренеры придерживаются основных научно-теоретических
и практических подходов к обучению и совершенствованию технико-тактической подготовленности. Результаты
анкетирования, анализ научно-методической литературы и программно-нормативной документации позволяют
говорить об актуальности подбора контрольных тестов по технической и технико-тактической подготовленности
и целесообразности внедрения их в систему контроля подготовки боксеров.
Ключевые слова: бокс, анкетирование, экспертная оценка, этап предварительной базовой подготовки,
техническая подготовка, технико-тактическая подготовка.

Вступ. Зростання популяризації жіночого боксу на міжнародній
арені та конкуренції зі сторони зарубіжних суперників змушують
шукати нові шляхи підвищення
майстерності українських спортсменок [10; 21]. Під час змагальної
діяльності у боксі спортсменки
повинні мати достатньо високий
рівень технічної [1; 4; 10; 25], фізичної [13; 12; 25], тактичної [6;
14; 26] та техніко-тактичної підготовленості [4; 14; 26].
Значне місце в системі підготовки спортсменок у боксі посідає техніко-тактична підготовка, оскільки основним критерієм
оцінки виступу спортсменок на
змаганнях є реалізація та якість
виконання техніко-тактичних дій,
які впливають на кінцевий змагальний результат. Актуальним
є те, що Міжнародна боксерська
асоціація (IBA) в грудні 2021 року
розглянула питання, щодо впровадження нових правил з боксу,
які передбачають визначення
змагального результату не тільки
за рахунок нанесення ударів, які
дійшли до цілі, а й з оцінки техніко-тактичної майстерності виконання елементів боксу під час
поєдинку, які будуть оцінюватись
додатковими балами. Ці правила
будуть апробовані у травні 2022
року, на світовій першості з боксу
серед жінок-еліти.
У наукових працях В.М. Платонова, В.С. Келлєра (1992), М.О.
Діленяна, В.Н. Остьянова та ін.
(2009), Л.П. Матвєєва (2010), В.В.
Лисицина (2014), С.Н. Бубки,
В.М. Платонова (2018) акценту-
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ється увага на тому, що створення
міцного фундаменту техніко-тактичної підготовки відбувається
саме на етапі попередньої базової
підготовки.
Науковцями визначено практичні підходи щодо вдосконалення техніко-тактичної підготовки
спортсменок у боксі, а саме через: вдосконалення нанесення
боксерських ударів, переміщення, використання захисних дій
[23]; підвищення рівня загальної
та спеціальної фізичної підготовленості [12; 13, 24; 25]; вдосконалення техніко-тактичної підготовленості [4; 6; 22; 26].
Незважаючи на велику кількість публікацій у спеціальній
науково-методичній літературі,
залишаються нерозкритими питання стосовно структури і змісту техніко-тактичної підготовки на етапі попередньої базової
підготовки спортсменок, – саме
у боксі. Тому на сьогодні набуває актуальності дослідження з
визначенням місця та значення
техніко-тактичної підготовки в
навчально-тренувальному процесі спортсменок, які займаються
боксом на етапі попередньої базової підготовки, оскільки саме на
цьому етапі формуються основи
технічної і тактичної підготовленості, які в подальшому реалізуються у змагальній діяльності.
Дослідження виконане згідно
планом НДР ПДАФКіС на 20212025 р.р. за темою: «Теоретико-методичні основи підготовки
спортсменів в олімпійському та
професійному спорті» (номер дер-

жавної реєстрації 0121U108253).
Мета дослідженням: визначити особливості та значущість
техніко-тактичної
підготовки
спортсменок у боксі на етапі попередньої базової підготовки.
Матеріал і методи.
Методи дослідження: аналіз
науково-методичної літератури,
аналіз документальних матеріалів, анкетування, експертна оцінка як вид специфічної діяльності,
який забезпечує чітке розуміння
критеріїв і методів оцінки об'єкта
дослідження, побудови оціночних шкал [9].
Для вирішення поставленої
мети дослідження було проведене анкетування провідних тренерів національної збірної команди
України з боксу під час підготовки збірної команди України з
боксу серед жінок до чемпіонату
Світу та під час семінару суддів і
тренерів Всеукраїнського турніру
«Золота осінь» у місті Дніпро.
Учасники. В анкетуванні брали участь 21 експерт, які є тренерами з боксу (стаж роботи яких
складає від 4 до 34 років).
Обробка результатів дослідження здійснювалася з використанням програмного забезпечення
«Statiﬆica 6.0» та програмного додатку МSЕхсеl (2010).
Результати дослідження.
Бокс є одним зі складно-координаційних видів спорту, який
вимагає від спортсмена достатньо високого рівня фізичної підготовленості, техніко-тактичної
майстерності, а також прояву
психологічних якостей у змагаль© Савченко В., Долбишева Н.,
Черноколенко А., Шевченко О.,
2022
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Рис. 1. Розподіл часу на різні види підготовки дівчат
на етапі попередньої базової підготовки

ній діяльності. Важливе значення
набуває саме рівень технічної і
техніко-тактичної підготовленості в процесі тренувань та змагань.
Для вдосконалення навчально-тренувального процесу підготовки спортсменок, які займаються боксом, необхідно здійснювати
експертну оцінку та на її основі
відокремлювати проблемні питання з технічної та техніко-тактичної підготовленості з послідовним їх вирішенням. Тому для
визначення особливостей та значущості техніко-тактичної підготовки спортсменок у боксі на етапі попередньої базової підготовки
було залучено 21 експерт, тренери
з боксу, з яких: 4 заслужених тренери України, 8 тренерів вищої
категорії, 3 тренери першої категорії та 10 тренерів другої категорії. Особливе значення має те,
що 14% експертів мають спортивний розряд з боксу кандидата
в майстри спорту, 57% − майстрів
спорту та 9,5% − майстрів спорту
міжнародного класу.
Однією з актуальних проблем
системи підготовки спортсменок є питання щодо організації
та проведення навчально-тренувального процесу у дівчат, які
займаються боксом, відповідно
до програмно-нормативної бази.
Зазначаємо, що лише 28,5% тренерів вказали, що планування
фізичного навантаження у трену© Савченко В., Долбишева Н.,
Черноколенко А., Шевченко О.,
2022

ванні здійснюють відповідно до
програми ДЮСШ, а саме: чітко
дотримуються часу, відведеного
на види підготовки. Понад 47,7%
тренерів планують навчальнотренувальний процес за самостійно розробленими програмами,
що передбачає значні відхилення
у часі та використанні засобів і
методів навчання та вдосконаленні технічних і тактичних дій.
Близько 23,8% тренерів вказали,
що розробляють власні програми підготовки, однак більшість
дотримуються рекомендацій, що
зазначені в навчальній програмі
ДЮСШ (2009).
Положенням «Про організацію
навчально-тренувальної роботи
ДЮСШ» (2020) та програмою
ДЮСШ з боксу (2009) передбачено тижневий режим тренувальних занять на етапі попередньої
базової підготовки: першого року
тренувань – 12 годин на тиждень,
другого року – 14 годин, третього
року − 18 годин [13]. Однак 23,8%
респондентів зазначають, що тренування в групах попередньої
базової підготовки з боксу проводять в середньому по 2 години
3-5 разів на тиждень, отже це від
6 до 10 годин. Вищезазначені
респонденти вказують на те, що
навчально-тренувальні заняття
вони організовують і проводять
у приватних спортивних клубах,
що не дає можливості: по-перше

– планувати навантаження в повному обсязі; по-друге – заняття
здійснюється на основі платної
оренди спортивної зали.
В процесі анкетування встановлено, що на навчально-тренувальних заняттях тренерами
достатньо часу відводиться на
технічну підготовку, а саме – понад 34,8% від загального. Близько
31,9% часу – на фізичну підготовку, 21,2% – на тактичну підготовку та 12,1% – на теоретичну підготовку (рис. 1).
Акцент у техніко-тактичній
підготовці дівчат у боксі на етапі
попередньої базової підготовки
тренери роблять на навчання і
вдосконалення різних технічних
прийомів. Так, 21,6% часу тренери відводять на навчання та закріплення навиків з техніки виконання переміщення боксерів; понад
21,8% – на техніку виконання
захисних дій; близько 24,7% – на
техніку виконання боксерських
ударів і значну кількість часу, а
саме 31,9% – на комплексне виконання технічних дій (наприклад,
пересування + нанесення удару;
нанесення удару + захист: пересування + захист тощо). Зазначимо,
що один тренер на етапі початкової базової підготовки в навчально-тренувальному процесі 100%
часу відводить тільки на комплексне виконання технічних дій.
Як показує практика, при навчанні, закріплений та вдосконаленні технічних дій спортсменок
у боксі виникають помилки у техніці виконання. Робота над помилками у навчально-тренувальному
процесі залежить насамперед від
складності структури виконання
технічної дії та ступеня її засвоєння. На етапі попередньої базової
підготовки, відповідно до програми ДЮСШ (2009), пріоритетними є засвоєння прямих і бокових
ударів, захисних дій і «школи»
пересування. Тому тренери зазначають, що на вдосконалення виконання захисних дій за допомогою ніг необхідно відводити 21%
часу від загального часу трену-
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Таблиця 1
Результати експертної оцінки рангу сторін спортивної підготовки
дівчат-боксерів на етапі попередньої базової підготовки

№
п/п
1
2
3
4
5

Сторони спортивної
підготовки
Технічна підготовка
Тактична підготовка
Фізична підготовка
Техніко-тактична підготовка
Теоретична підготовка

вань, оскільки технічне виконання даної вправа є найбільш складним у плані її реалізації. Близько
18% часу необхідно відводити
на виконання нанесення бокових
ударів. Це пов’язано з тим, що
саме з першого року тренувань на
етапі попередньої базової підготовки здійснюється їх навчання.
На вдосконалення та усунення
недоліків у техніці виконання нанесення прямих ударів необхідно
планувати не менше 16% часу, це
пояснюється тим, що даний технічний прийом є базовим на всіх
етапах підготовки спортсменок у
боксі. Не зовсім зрозуміло, чому
тренери рекомендують на виконання захисних дій за допомогою
рук відводити близько 10% часу
та 14% часу – на виконання захисних дій за допомогою тулуба, що
є суперечливим, оскільки саме
засвоєння цих технічних прийомів починається на даному етапі
підготовки. На цей факт вказують
науковці В.І. Філімонов (2001,
2011), А.В. Гасько (2004), В.Н.
Остьянов (2011) та ін. Цілком логічним є відведення 12% часу та
9 % часу на виконання технічних
прийомів – пересування приставним кроком і човникове пересування (рис. 2).
В загальній теорії та методиці
спортивної підготовки (Л.В. Волков, 2002; В.С. Келлєр, В.М. Платонов, 1992; Л.П. Матвеєв, 2010;
В.М. Платонов, 2015) і системи
підготовки у боксі (Є.В. Калми-
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∑ отриманих Рангове
рангів
місце
32
1
51
3
33
2
77
4
105
5

ков, 1983; А.В. Гаськов, 2004; В.І.
Філімонова, 2011; В.Н. Остянов,
2011; О.В. Шевченко, А.В. Черноколенко, А.С. Авдієвський, 2018
та ін.) навчально-тренувальний
процес пов’язаний зі становленням і вдосконаленням різних
сторін підготовки: фізичної, технічної, тактичної, психологічної, теоретичної та інтегральної.
На етапі попередньої базової
підготовки відповідно програмі ДЮСШ планується фізична,
окремо – технічна і тактична, а
також формуються перші знання
з теорії організації та проведення
тренування та змагань [8]. В результаті анкетування встановлено, що тренери дотримуються науково-методичних підходів щодо
послідовності навчання та вдосконалення, розвитку фізичних
якостей і формування знань. Так,
дані експертної оцінки дозволили
встановити, що перше рангове
місце займає технічна, друге – фізична, трете – тактична, 4 – техніко-тактична і 5 − теоретична підготовка (табл. 1).
Незалежно від того, що досягнення результату у процесі
змагальної діяльності залежить
від реалізації техніко-тактичних
дій, експерти чітко зазначають,
що на етапі попередньої базової
підготовки спортсменки повинні
досягти певного технічного рівня
виконання спеціальних фізичних
вправ, засвоїти окремо тактичні
дії і тільки потім перейти до по-

єднання техніко-тактичних прийомів.
Достатньо вагомим у системі
підготовки спортсменок у боксі є
контроль за станом і видами підготовки. Тому нами встановлено, що 90,5% опитаних тренерів
здійснюють контроль за технічною підготовленістю за допомогою педагогічного спостереження (66,7%), аналізу відеозйомки
(57,1%), складання контрольного
нормативу (23,8%), згідно програми ДЮСШ, а саме – «нанесення ударів за 30 с» (правою та
лівою рукою) та виконання ударів на лапах візуально (9,5%).
Понад 95,2% тренерів окремо
здійснюють контроль за техніко-тактичною підготовленістю, а
саме, якістю захисних дій, використовуючи метод педагогічного
спостереження (90,5%) та аналізуючи відеозйомки тренувальних
і змагальних боїв (47,6%). Однак,
акцентуємо увагу на тому, що
76,1% респондентів згодні з тим,
що необхідно в програмі ДЮСШ
визначити контрольні нормативи
щодо її оцінки і розкрити особливості техніко-тактичної підготовки на етапі попередньої базової
підготовки.
Дискусія. Аналіз спеціальної
наукової літератури і узагальнення результатів анкетування
показав значущість техніко-тактичної підготовки в навчальнотренувальному процесі дівчат
у боксі. Це пов’язано з тим, що
технічна і техніко-тактична підготовки є основними складовими в навчально-тренувальному
процесі спортсменок у боксі на
етапі попередньої базової підготовки. Аналіз програми для дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву
та шкіл вищої спортивної майстерності (М.О. Діленян, В.Н.
Остьянов, І.А. Комісаренко, І.А.
Гурович, Ю.В. Шевчук, 2009) дозволив встановити, що в повному
обсязі розкриті критерії оцінювання загальної та спеціальної
© Савченко В., Долбишева Н.,
Черноколенко А., Шевченко О.,
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Рис. 2. Планування часу на виконання технічних дій
у навчально-тренувальному процесі дівчат у боксі
на етапі попередньої базової підготовки (%)

фізичної підготовки, однак звертаємо увагу на відсутність у програмі єдиних критеріїв з оцінки
технічної та техніко-тактичної
підготовки. Таким чином, на сьогодні є актуальним визначення та
розробка критеріїв оцінки, на що
вказують 76,1% експертів.
Дискусійним з наукової точки
зору є питання щодо планування
навчально-тренувального процесу чітко у відповідності до програми ДЮСШ. Виходячи з практичного досвіду, кожен тренер
планує самостійно навчальнотренувальний процес з урахуванням стану матеріально-технічного забезпечення тренувальних
занять, рівня підготовленості та
індивідуальних
особливостей
спортсменок, їх психологічного
та функціонального стану, календаря змагань, досягнення змагального результату, готовності
спортсменок до участі у змаганнях, власного підходу та досвіду з
організації, проведення та планування тренувальних навантажень.
У процесі проведення дослідження визначилися незначні розбіжності щодо планування різних
сторін підготовки в навчальнотренувальному процесі спортсменок у боксі. Однак результати
анкетування тренерів та їх експертна оцінка дозволила встановити, що технічна підготовки у
© Савченко В., Долбишева Н.,
Черноколенко А., Шевченко О.,
2022

дівчат, які займаються боксом та
знаходяться на етапі попередньої
базової підготовки, займає вагоме
місце при плануванні навчально-тренувального процесу, що
підтверджують дослідження науковців (А.В. Гаськов, 2004; В.Н.
Остьянов, 2011; В.І. Філімонов,
2011; С. Гасанова, 2015).
В нашому дослідженні ми розрізнили підготовку дівчат, які займаються боксом, на технічну,
тактичну та техніко-тактичну. Це
було пов’язано з тим, що на етапі
попередньої базової підготовки
основними завданнями тренувального процесу є: створення
міцного фундаменту технічної
підготовленості, а саме оволодіння арсеналом рухових умінь
і навичок; засвоєння окремих
умінь і навичок щодо виконання
тактичних дій, зокрема захисних;
формування умінь і навичок з
виконанням технічних дій з використанням захисту, що обумовлює техніко-тактичну підготовленість. Результати експертної
оцінки (табл. 1) підтверджують
доцільність даного підходу щодо
обґрунтованості розгляду трьох
окремих складових підготовки у
боксі на етапі попередньої базової підготовки – технічної, тактичної та техніко-тактичної.
Висновки. 1. Технічна підготовка є основною складовою

системи підготовки дівчат у боксі на етапі попередньої базової
підготовки, яка пов’язана з переміщеннями, різновидами ударів,
захисними діями. Їх технічна
підготовка у навчально-тренувальному процесі, за експертною
оцінкою, посідає перше рангове
місце та в середньому складає
34,8% годин від загального часу
тренувань.
2. На етапі попередньої базової
підготовки у дівчат, які займаються боксом, здійснюється технічна підготовка, яка спрямована на
створення арсеналу технічних дій;
тактична – на формування умінь і
навиків виконання захисних дій;
техніко-тактична – на уміння реалізовувати технічні та захисні дії.
3. Під час анкетування встановлено, що тренери дотримуються основних науково-теоретичних і практичних підходів
щодо навчання та вдосконалення
техніко-тактичної підготовленості в системі навчально-тренувального процесу.
4. За результатами анкетування, аналізу науково-методичної
літератури і програмно-нормативної документації встановлено, що на сьогодні актуальним є
підбір контрольних тестів з технічної та техніко-тактичної підготовленості та впровадження їх
у систему контролю підготовки у
спортсменок у боксі.
Перспективи подальшого дослідження полягають у вивченні
пріоритетних контрольних тестів
з визначенням рівня технічної і
техніко-тактичної підготовленості дівчат, які займаються боксом і
перейшли до етапу попередньої
базової підготовки, і розробити
критерії оцінок за п’ятибальною
сигмальною шкалою оцінювання
(«низький», «нижче за середній»,
«середній», «вище за середній» і
«високий» рівні).
Вдячність. Окрема подяка
представникам федерації боксу
України, федерації боксу Дніпропетровської області та федерації
боксу міста Дніпро, тренерському
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складу збірної команди України і
тренерам Дніпропетровської області з боксу серед жінок за під-

тримку і допомогу в організації
та проведенні педагогічного дослідження.
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