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Анотація. У статті розкриваються шляхи підвищення рівня швидкісно-силової підготовки та 

оптимізації управління навчально-тренувальним процесом спортсменів бойового хортингу в процесі 

спортивної діяльності. Визначено вимоги та педагогічні засоби оптимізації управління атлетичним 

тренуванням спортсменів бойового хортингу в процесі спортивної діяльності. Оптимізація 

управління навчально-тренувальним процесом спортсменів бойового хортингу дозволило надати 

практичні навички здорового способу життя, розвинути індивідуальне орієнтування спортсменів на 

зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я. Засоби атлетичного тренування 

спортсменів бойового хортингу сприяли самовдосконаленню, самоорганізації, попередженню та 

боротьбі зі шкідливими звичками. Оптимізація управління навчально-тренувальним процесом 

спортсменів бойового хортингу дозволило здійснювати корекцію показників даних етапного, 

поточного та оперативного педагогічного контролю фізичної підготовки спортсменів. 

Ключові слова: оптимізація управління, бойовий хортинг, навчально-тренувальний процес, 

висококваліфіковані спортсмени, фізична підготовка. 
 

Актуальність наукового дослідження. Планомірне зростання спортивних досягнень, 

конкуренція на міжнародній арені роблять зрозумілими прагнення фахівців до оптимізації 

тренувального процесу на підставі вимог наукового управління [1–12; 18–29].  

Атлетичне тренування спортсменів бойового хортингу – складний комплексний процес 

кінцевою метою якого є досягнення певного стану організму спортсмена, що дасть 

можливість показувати високі спортивні результати. Протягом еволюційного розвитку 

людини м’язова діяльність була постійним супутником усього її життя. Технічний прогрес 

порушив еволюційно сформовані механізми функціонування організму – м’язова діяльність і 

фізичні навантаження поступово були замінені різноманітними пристроями та обладнанням. 

Умови життєдіяльності сучасної молоді докорінно змінилися та вступили у протиріччя з 

біологічними потребами молодого організму, який ще перебуває в періоді встановлення та 

кінцевого формування. 
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Отже, у колі проблем, які необхідно вирішувати в процесі атлетичного тренування 

спортсменів бойового хортингу входять: визначення мети та часу, який потрібний для її 

вирішення; визначення конкретних задач удосконалення спортсменів бойового хортингу і 

підбір адекватних окремих вправ і закінчуючи багаторічним плануванням; контроль за 

реалізацією організму спортсмена на запропоновану тренувальну роботу; постійна оцінка їх 

функціональних можливостей; контроль за ефективністю тренувального процесу; орієнтація 

процесу атлетичного тренування на підґрунті індивідуальної характеристики підготовленості 

спортсмена бойового хортингу і його адаптованості до факторів впливу. Тому, оптимізація 

управління атлетичним тренуванням спортсменів бойового хортингу в процесі спортивної 

діяльності є актуальним і потребує удосконалення [13]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями удосконалення тренувального 

процесу, розвитку силових якостей та фізичної підготовленості спортсменів займались 

фахівці Д. Вейдер, Л. С. Дворкін, А. С. Медвєдєв, О. Г. Олешко, Е. А. Єрьоменко, 

В. Н. Плехов, С. О. Сичов, Ю. Хартман та інші.  

Загальним питанням оптимізації і управління тренувальним процесом присвячені роботи 

В. М. Платонова, М. М. Булатової, Л. П. Матвєєва, А. А. Гужаловського, В. В. Іванова, 

В. С. Келлера та інших [14–17]. Вони досліджували різні аспекти управління тренувальним 

процесом спортсменів. Але, не зважаючи на велику кількість досліджень, ми не зустріли 

праць, які дали рекомендації та поради щодо педагогічних засобів досягнення оптимізації 

управління атлетичним тренуванням спортсменів бойового хортингу в процесі спортивної 

діяльності. 

Формування цілей роботи полягало у розроблені рекомендацій щодо педагогічних засобів 

оптимізації управління атлетичним тренуванням спортсменів бойового хортингу в процесі 

спортивної діяльності. 

В досліджені було використано наступні методи: вивчення наукової літератури з питань 

оптимізації управління тренувальним процесом, анкетування спортсменів-єдиноборців, 

аналіз отриманих матеріалів. 

Результати дослідження. Ефективність спортивної діяльності спортсменів бойового 

хортингу забезпечується комплексом соціальних, педагогічних і організаційних впливів. Для 

досягнення оптимального управління необхідне чітке кількісне вираження структури 

тренованості і змагальної діяльності. Сучасне уявлення про управління спортивним 

тренуванням передбачає кількісне вираження системоутворювального фактора, в який 

входить конкретна мета діяльності та модель заданого стану організму спортсменів, що 

дозволяє досягти цієї мети [30–47]. Тому в процесі експерименту, ми визначили модель 

тренованості і змагальної діяльності, вибраної як орієнтир на тому чи іншому етапі 

спортивного удосконалення.  

Першим етапом була оцінка функціональних можливостей єдиноборця, співставлення 

його індивідуальних даних з модельними, і виходячи з цього, визначення напрямку в 

атлетичному тренуванні і шляхів досягнення заданого ефекту. 

Оцінка функціональних можливостей здійснювалась за антропометричними показниками 

та медичним оглядом єдиноборців. Ключовим положенням при оцінці фізичного стану є 

співвідношення різних частин тіла стосовно росту, а інформативними можуть вважатися 

коефіцієнти співвідношення зросту і ваги.  

Для розробки оцінки функціональних систем організму спортсмену нами застосовувалась 

теорія функціональних систем П. К. Анохіна. Відповідно до неї, функціональна система 

розглядається як динаміка процесів і механізмів, що забезпечують організму пристосування і 

зворотній зв'язок у центральній нервовій системі та про достатність пристосувального 

ефекту. Системоутворювальним фактором підготовленості організму вважається результат 

тієї чи іншої дії. З цього погляду будь-який стан організму спортсмена варто розглядати як 

результат взаємодії структурних одиниць організму на виконання рухової дії. 
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Тому результат будь-якої дії є універсальним системоутворювальним фактором, а оцінка 

показника окремих систем організму дозволяє одержати об'єктивну інформацію про стан і 

можливості організму в цілому.  

Результат спільної діяльності підсистем організму відображає функціональний стан, 

переведення якого в запланований стан відбувається за допомогою керуючих педагогічних 

дій (завдання дії, атлетичні вправи, тренувальні заняття тощо). Програма та характер 

керуючих дій визначався тренером. Зміни в стані керуючого об'єкта досягались за рахунок 

«прямого» управління – через другу сигнальну систему (задача дії) і «непрямого» – через 

першу сигнальну систему (створення умов зовнішнього середовища). 

На другому етапі здійснювався підбір засобів і методів атлетичного тренування 

єдиноборців, які б сприяли досягненню результатів, розподіл цих засобів у часі – планування 

тренувального процесу, у разі необхідності його корекції [48–59]. Ефективно управляти 

атлетичним тренуванням спортсменів бойового хортингу – це означало правильно її 

спланувати і постійно здійснювати корекцію на основі систематичних показників даних 

етапного, поточного та оперативного педагогічного контролю. 

Оптимізація управління атлетичним тренуванням спортсменів бойового хортингу 

дозволило визначити послідовність дотримання педагогічних заходів: 

характеристика структури тренованості і змагальної діяльності; 

визначення і характеристика моделі тренованості і змагальної діяльності; 

діагностика індивідуальних, функціональних можливостей єдиноборця; 

співставлення індивідуальних даних спортсмена з модельними; 

визначення напрямків атлетичного тренування спортсменів бойового хортингу і шляхів 

досягнення заданого ефекту; 

підбір засобів і методів атлетичного тренування та планування тренувального процесу; 

поетапне співставлення фактичних і планових результатів; 

планування корегуючих заходів. 

Наступним третім етапом було визначення мети і задач тренувального процесу на 

конкретному циклі, де удосконалення спортсменів бойового хортингу можливе на підставі 

чіткого уявлення того, які якості, здібності і який рівень їх розвитку необхідні кожному 

єдиноборцю для досягнення відповідних спортивних результатів. За допомогою атлетичних 

тренувань різної спрямованості проводилась перевірка фізичних якостей спортсменів 

бойового хортингу (сила, швидкість, витривалість, спритність, гнучкість), а також 

проводилось спостереження за динамікою розвитку цих якостей. Розвиток фізичних якостей 

оцінювався за допомогою тестів на загальну фізичну підготовленість та силові якості 

спортсменів бойового хортингу, які включали підтягування на перекладині, розгинання рук в 

упорі на брусах, стрибок у довжину з місця, біг 1000 м., а також присідання зі штангою на 

плечах, жим штанги лежачи, станова тяга. 

Важливою умовою існування процесу управління атлетичним тренуванням спортсменів 

бойового хортингу є наявність у системі «органу управління» (того, хто управляє) та «об'єкта 

управління» (того, ким управляють), на зміну фізичного стану якого і спрямовують 

управляючі дії [60–77]. Це визначило систему управління – тренер-спортсмен, де тренер 

представляє собою керуючу, а спортсмен керовану частину. У людському організмі керуючу 

підсистемою є центральна нервова система, яка здійснює саморегуляцію організму, 

підтримає і зберігає сталість його істотних змінних функцій, відновлює порушення функцій, 

керує різні зміни і тим самим забезпечує рівновагу організму з середовищем.  

Аналіз робочих схем управління руховою діяльністю людини показав, що в структуру 

управління входять: системоутворюючий фактор – результат діяльності, рівнева ієрархія 

функціональних систем регуляції, зворотний зв'язок, корекція. Постійне збільшення кола 

методів, засобів і методичних прийомів висуває проблему їх раціонального поєднання у 

процесі атлетичного тренування, що має вже безпосереднє відношення до планування 

спортивної діяльності спортсменів бойового хортингу. 
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Тому, управління процесом підготовки спортсменів, перш за все, складається зі складання 

групових планів тренування на початкових етапах і індивідуальних на більш пізніх етапах. 

Атлетичне тренування спортсменів бойового хортингу за змагальними планами проводиться 

з максимально можливим урахуванням індивідуальних особливостей [78–89]. План 

атлетичного тренування повинен постійно корегуватися залежно від функціональних 

можливостей та умов повсякденності, здоров'я, харчування, способу життя єдиноборців. 

Разом з тим дуже добре розроблений план атлетичного планування не може заздалегідь 

передбачити оптимальне співвідношення між тренувальними заняттями і відпочинком, 

навантаженнями і здібностями спортсмена.  

Найкращий спортивний результат можна отримати тільки від ефективного управління 

тренувальним процесом. В управлінні атлетичним тренуванням спортсменів бойового 

хортингу повинні враховуватися всі основні закономірності теорії управління. 

Слід підкреслити, що різні розділи такої складної системи, як атлетичне тренування 

єдиноборців, вивчені непропорційно. Поряд з відносно глибокими і всебічними знаннями 

про той чи інший розділ існує значна кількість положень недостатньо експериментально 

доведених, або базуються виключно на досвіді підготовки спортсменів високого рівня. Така 

дисгармонія відчутно обмежує можливості використання отриманих знань з окремих питань 

атлетичного тренування спортсменів бойового хортингу в процесі спортивної діяльності.  

Тому при наявності великого фактичного матеріалу з різних розділів спортивного 

тренування, погано встановлені взаємозв’язки і відношення різних розділів, тобто вони 

функціонують самі собою, а не утворюють чіткої, злагодженої системи [90–93]. Це дало 

підстави вважати, що процес управління атлетичним тренуванням спортсменів бойового 

хортингу є перетворення системи (організму спортсмена) з вихідного стану в заданий, то 

щоб змінити стан всієї системи в цілому, ми змінювали стан декількох з її підсистем таким 

чином, щоб зміни (за величиною і характером) забезпечили необхідний стан організму, який 

би дозволив спортсмену бойового хортингу досягти запланованого рівня результатів. 

Четвертим етапом було постійне збалансування обсягу, інтенсивності, складності вправ, 

психічного напруження тренування, співвідношення роботи і відпочинку (режимів 

тренування) з станом і можливостями єдиноборця – що і є головним в управлінні 

тренувальним процесом [94–99]. Отже, необхідність оптимізації управління атлетичними 

тренуваннями виникає тільки тоді, коли перед спортивною діяльністю єдиноборців ставиться 

мета не просто досягти позитивного результату, а максимального, тобто там, де є 

цілеспрямованість на максимальний спортивний результат. 

Висновки. Таким чином, для оптимізації управління швидкісно-силовим тренуванням 

спортсменів бойового хортингу у процесі спортивної діяльності, потрібно дотримуватися 

таких вимог: зміст, структура і логіка функціонування процесу тренування забезпечують 

максимально ефективне вирішення освітніх, виховних, розвиваючих запитів спортсменів; 

максимально враховуються індивідуальні можливості спортсменів бойового хортингу; 

поставлена мета спортивного удосконалення досягається без збільшення часу у 

тренувальному та загальному режимі дня; відповідність спортивної діяльності конкретним 

матеріально-технічним і методичним умовам. 

Основними педагогічними засобами досягнення оптимізації управління швидкісно-

силовим атлетичними тренуванням спортсменів бойового хортингу виступають: мотивація 

до удосконалення фізичних якостей; формуванням у спортсменів бойового хортингу, які 

займаються атлетичним тренуванням пізнавальних інтересів, обов’язків і відповідальності; 

виховання у спортсменів бойового хортингу вольових якостей, наполегливості, 

цілеспрямованості та підвищення інформативності; поступове збільшення інтенсивності та 

обсягу атлетичних навантажень в процесі спортивної діяльності; застосування сучасних 

методів і форм атлетичного тренування з використанням новітніх технічних засобів та 

тренажерів. 

Реалізація подальших досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на 

розробку атлетичних, тренувальних програм для спортсменів бойового хортингу. 
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Doroshenko M. M., Yeromenko E. A., Dubas O. M. 
 

Combat horting and optimization of management of educational and training 

process of preparation of highly skilled sportsmen 
 

Abstract. The article reveals ways to increase the level of speed and strength 

training and optimize the management of the training process of combat horting 

athletes in the process of sports activities. The requirements and pedagogical means 

of optimizing the management of athletic training of combat horting athletes in the 

process of sports activities are determined. The optimization of the management of 

the training process of combat horting athletes allowed to provide practical skills of 

a healthy lifestyle, to develop the individual orientation of athletes to strengthen 

physical, mental, social and spiritual health. The means of athletic training of combat 

horting athletes contributed to self-improvement, self-organization, prevention and 

control of bad habits. Optimization of the management and training process of 

combat horting athletes allowed to correct the data indicators of stage, current and 

operational pedagogical control of physical training of athletes. 
 

Key words: management optimization, combat horting, training process, highly 

qualified athletes, physical training. 
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