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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ  

НА ОДНОБОРСТВАХ, ДО ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Характеризуючи рухову діяльність одноборців, зокрема здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються на боротьбі 
самбо (спортивний розділ), необхідними компонентами успішної змагальної діяльності є: активне самовдосконалення, 
постійне розширення світогляду, практичних навичок та опанування нових прикладних компетентностей. Ураховую-
чи вищезазначене, прослідковується важливість відповідних форм організації системи багаторічної підготовки (про-
фесійної підготовки) самбістів різної спортивної кваліфікації, які б забезпечували неперервний процес саморозвитку. 
Однією з найважливіших форм, безсумнівно, є науково-дослідницька діяльність, яка спрямовує індивіда на пошук опти-
мальних інноваційних засобів підвищення ефективності його спортивних показників (професійної діяльності), що під-
креслює актуальність обраного напряму дослідження.

Головною метою роботи є апробація педагогічних умов розвитку та вдосконалення швидкісно-силових якостей 
здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються в боротьбі самбо у річному циклі їх багаторічної підготовки.

Із метою визначення ефективності змодельованих нами педагогічних умов організовано педагогічний експеримент, 
у якому взяли участь здобувачі вищої освіти, члени збірної команди Харківського національного університету внутріш-
ніх справ із боротьби самбо (ХНУВС, n=18 чол.). Учасників педагогічного експерименту за методом випадкової вибірки 
було розподілено на такі дві групи, як контрольна (Кг, n=9 чол.) та експериментальна (Ег, n=9 чол.), що були репрезен-
тативними за антропометричними показниками та обсягом. До початку педагогічного експерименту досліджувані 
спортсмени Кг та Ег за рівнем розвитку швидкісно-силових якостей та технічної підготовленості з боротьби самбо 
(спортивний розділ) значно не відрізнялися (Р≥0,05).

Для розвитку та вдосконалення швидкісно-силових якостей, які забезпечують формування готовності самбістів 
до змагальної діяльності, представники Кг під час навчально-тренувальних занять у річному циклі підготовки викорис-
товували чинну програму. Одноборці Ег у системі річного циклу підготовки додатково використовували змодельовані 
нами педагогічні умови з технічними засобами навчання та відповідним тренажерним обладнанням. Під час порівнян-
ня показників до та після використання змодельованих членами науково-дослідної групи педагогічних умов установле-
но, що результати, отримані наприкінці педагогічного експерименту в досліджуваних групах, зросли щодо вихідних 
та проміжних показників, ці відмінності є достовірними (Ег, Р≤0,05).

Ключові слова: боротьба самбо, гумовий амортизатор, засоби фізичної підготовки, макроцикли, навчально-тре-
нувальний процес, педагогічні умови, рукав-канат, технічні засоби, технічна підготовка, швидкісно-силові якості.

Сучасний рівень розвитку неолімпійських та службово-прикладних видів спорту, зокрема боротьби 
самбо, вимагає від одноборців високих професійних компетентностей, які забезпечують стійкі та високі 
спортивні показники під час участі у змаганнях різних рангів, що забезпечує особистий високий рейтинг, 
загальний успіх команди та престиж України на міжнародній світовій арені. Характеризуючи рухову діяль-
ність одноборців, зокрема здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються на боротьбі самбо (спортивний роз-
діл), необхідними компонентами успішної змагальної діяльності є: активне самовдосконалення, постійне 
розширення світогляду (системи набутих прикладних знань), практичних навичок та опанування нових при-
кладних компетентностей.

Ураховуючи вищезазначене, прослідковується важливість відповідних форм організації системи багато-
річної підготовки (професійної підготовки) самбістів різної спортивної кваліфікації, які б забезпечували непе-
рервний процес саморозвитку. Однією з найважливіших форм, безсумнівно, є науково-дослідницька діяль-
ність, яка спрямовує індивіда на пошук оптимальних інноваційних засобів підвищення ефективності його 
спортивних показників (професійної діяльності), що підкреслює актуальність обраного напряму дослідження.

Дослідження здійснено відповідно до планів науково-дослідних робіт: кафедри теорії і методики фізич-
ної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; кафедри тактичної 
та спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 (кримінальної поліції) Харківського Національного уні-
верситету внутрішніх справ «Шифр – САМБО» (2020–2021 рр.).

Моніторинг науково-методичної та спеціальної літератури, а також інтернет-ресурсів (перший етап 
дослідження – січень-лютий 2020 р.) в обраному напрямі наукової розвідки дозволив нам визначити низку 
науковців (Н. Бойченко [1], О. Хацаюка, А. Корольова, С. Соломаху [2], К. Ананченка, О. Хацаюка, Ф. Загуру, 
Л. Огньову [3], О. Хацаюка, К. Ананченка, О. Хуртенко, С. Дмитренко, Н. Бойченко [4]) та інших учених 
і практиків (А. Алексєєва, Г. Арзютова, О. Моргунова, В. Саєнка, О. Ярещенка), які у своїх працях висвіт-
лили основні складники організації системи багаторічної підготовки одноборців.

Подальший аналіз науково-методичної та спеціальної літератури, привернув нашу увагу до науко-
вих праць Н. Башавець, Б. Кіндзера, Ю. Таймасова, О. Зуб, В. Артеменка [5], Н. Височіної, А. Дьяченко, 
А. Антонюка, С. Власко, В. Байдали [6], В. Шемчука, Н. Вербина, О. Нестерова, М. Василенка, Є. Малахова 
[7], О. Хуртенко, В. Білошицького, С. Власка, С. Партики, Д. Коновалова [8] та інших учених (С. Безкоро-
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вайного, С. Кіприча, В. Мунтяна, Р. Троня, М. Хасанова), у яких розкриваються особливості алгоритмізації 
процесу моделювання педагогічних умов формування готовності одноборців різних категорій (спортивної 
кваліфікації) до змагальної діяльності.

Аналіз спеціальної науково-методичної літератури в обраному напрямі наукової розвідки дозволив визна-
чити такі суперечності між:

 – достатнім рівнем сформованості техніко-тактичної підготовленості та недостатнім рівнем розвитку 
спеціальної фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються на боротьбі самбо (спор-
тивний розділ);

 – стійкими сформованими знаннями методики організації системи багаторічної підготовки здобувачів 
вищої освіти, які спеціалізуються на боротьбі самбо (самбістів різної спортивної кваліфікації), та недостат-
нім рівнем розвитку практичних навичок організації тренувального процесу у різних макроциклах їх річної 
підготовки;

 – високим рівнем загальної фізичної підготовленості та потребою розвитку й удосконалення швид-
кісно-силових якостей (інтегрального показника успішної змагальної діяльності) здобувачів вищої освіти, 
які спеціалізуються на боротьбі самбо (самбістів різних категорій та спортивної кваліфікації).

Відповідно до результатів аналізу науково-методичної та спеціальної літератури (інтернет-джерел) уста-
новлено, що питанням моделювання педагогічних умов, які забезпечують розвиток та вдосконалення швид-
кісно-силових якостей (прикладних компетентностей) здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються в однобор-
ствах, зокрема в боротьбі самбо, присвячено недостатню кількість наукових праць, що потребує подальших 
наукових досліджень та підкреслює актуальність і практичний складник обраного напряму наукової розвідки.

Метою статті є апробація педагогічних умов розвитку та вдосконалення швидкісно-силових якостей 
здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються на боротьбі самбо у річному циклі їх багаторічної підготовки.

Під час дослідно-експериментальної роботи нами планувалося вирішити такі завдання:
 – провести аналіз науково-методичної та спеціальної літератури (Інтернет-ресурсів) у напрямі організа-

ції системи багаторічної підготовки одноборців;
 – здійснити моніторинг науково-методичної літератури у напрямі моделювання педагогічних умов фор-

мування готовності одноборців різних категорій (спортивної кваліфікації) до змагальної діяльності;
 – змоделювати педагогічні умови розвитку та вдосконалення швидкісно-силових якостей здобувачів 

вищої освіти, які спеціалізуються на одноборствах;
 – експериментально перевірити ефективність розроблених педагогічних умов розвитку та вдоскона-

лення швидкісно-силових якостей здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються на одноборствах.
Для досягнення головної мети та основних завдань дослідження було створено науково-дослідну групу 

(далі – НДГ) в складі: О. Хацаюка, П. Рибалки, Ю. Васецького, О. Солодкої, А. Красілова, О. Хоменка 
(провідні учені і практики обраного напряму наукової розвідки). Під час емпіричного дослідження чле-
нами НДГ використані такі методи: абстрагування, аналізу та синтезу, індукції і дедукції, моделювання, 
математично-статистичні (кореляційного аналізу, факторного аналізу, шкалювання), власний досвід участі 
у змаганнях різних рангів із боротьби самбо (олімпійських, неолімпійських та службово-прикладних одно-
борств), досвід багаторічної підготовки одноборців до змагань вищих рангів з олімпійських, неолімпійських 
та службово-прикладних видів спорту тощо.

Емпіричне дослідження організовано у три етапи (січень 2020 р. – квітень 2021 р.). Упродовж першого 
етапу дослідження (січень-лютий 2020 р.) створено НДГ та проведено моніторинг науково-методичної 
та спеціальної літератури, у яких розкриваються шляхи вирішення окресленої проблематики. Надалі чле-
нами НДГ сформульовано мету та визначено основні завдання дослідження, а також здійснено підбір сучас-
них наукових методів дослідження (наукового інструментарію).

Під час відпрацювання другого етапу (лютий-березень 2020 р.), відповідно до результатів попередніх 
досліджень у обраному напрямі [4; 6; 7], нами обґрунтовано доцільність та необхідність упровадження 
у систему багаторічної підготовки самбістів спеціалізованих засобів фізичної підготовки (технічних засо-
бів), які забезпечують розвиток та вдосконалення швидкісно-силових якостей (формування прикладних 
компетентностей), а саме: тренажер із захватом для дзюдо, самбо (надалі гумовий амортизатор [9], рукав-
канату [10], бойового молоту (далі – кувалди) [11] та відеокомп’ютерної системи експрес-аналізу біоме-
ханічних рухів “Katsumoto” [12 с. 36–42] (далі – ВКС “Katsumoto”). Вибір функціональних та технічних 
засобів спеціальної фізичної підготовки зумовлений необхідністю підвищення швидкісно-силових якос-
тей здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються на боротьбі самбо, що забезпечить підвищення їх резуль-
тативності під час участі у змаганнях різних рангів. Крім цього, впродовж зазначеного етапу членами 
НДГ розроблені високофункціональні тренувальні вправи й відповідні завдання, які імітують технічні дії 
боротьби самбо (у стійці та партері) з акцентованим використанням вищезазначених тренажерів та тех-
нічних засобів навчання [9–12]. Спираючись на результати моніторингу спеціальної літератур в обраному 
напрямі дослідження та вищезазначене науково-теоретичне обґрунтування необхідності впровадження 
у систему багаторічної підготовки самбістів досліджуваної категорії технічних засобів навчання (тре-
нажерів), нами змодельовані педагогічні умови розвитку та вдосконалення швидкісно-силових якостей 
здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються на боротьбі самбо (табл. 1), з акцентованим використанням 
технічних засобів навчання та відповідного тренажерного обладнання [9–12].
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Надалі у динаміці третього етапу емпіричного дослідження (квітень 2020 – квітень 2021 рр.) з метою 
визначення ефективності розроблених педагогічних умов (табл. 1) організовано педагогічний експеримент, 
у якому взяли участь здобувачі вищої освіти (далі – курсанти), члени збірної команди Харківського наці-
онального університету внутрішніх справ із боротьби самбо (ХНУВС, n=18 чол.). Середній вік досліджу-
ваних склав 20,2±2,1 роки (чоловічої статті), із них майстрів спорту України – 1 ос., кандидатів у майстри 
спорту України – 1 ос., 1 спортивного розряду – 8 ос., 2 спортивного розряду – 8 ос., варто зауважити, що 
всі учасники педагогічного експерименту дали згоду на участь у дослідженні. Крім цього, на всіх етапах 
дослідно-експериментальної роботи здійснювався лікарський контроль.

Учасників педагогічного експерименту за методом випадкової вибірки було розподілено на такі дві групи, 
як контрольна (Кг, n=9 чол.) та експериментальна (Ег, n=9 чол.), що були репрезентативними за антропоме-
тричними показниками та обсягом. До початку педагогічного експерименту досліджувані спортсмени Кг 
та Ег за рівнем розвитку швидкісно-силових якостей та технічної підготовленості з боротьби самбо (спор-
тивний розділ) значно не відрізнялися (Р≥0,05).

Із метою розвитку та вдосконалення швидкісно-силових якостей, які забезпечують формування готов-
ності самбістів до змагальної діяльності, представники Кг під час навчально-тренувальних занять у річному 
циклі підготовки використовували чинну програму [13]. Одноборці Ег у системі річного циклу підготовки 
додатково використовували змодельовані членами НДГ педагогічні умови (табл. 1) з технічними засобами 
навчання та відповідним тренажерним обладнанням [9–12].

Таблиця 1
Педагогічні умови розвитку та вдосконалення швидкісно-силових якостей здобувачів вищої освіти, 

які спеціалізуються на боротьбі самбо (річний цикл підготовки)
Внесені зміни у програму багаторічної підготовки здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються  

на боротьбі самбо [13] (спортивний розділ, чоловіки)

Макроцикли Педагогічні умови
(зміст навчально-тренувальних занять)

І. Підготовчий

понеділок
РФЗ (розминка; біг до 2-3 км; загальнорозвивальні та спеціальні вправи в русі та на місці; імітація 
технічних дій у стійці із використанням гумового амортизатору, розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 1 (розминка; відпрацювання технічних дій боротьби самбо 
в русі; відпрацювання больових прийомів та способів утримання; навчально-тренувальні сутички 
в партері з різними партнерами; відпрацювання техніки виконання кидків у стійці з використанням 
гумового амортизатора; силовий блок (робота з кувалдою), заминка; розтягнення).
вівторок
РФЗ (розминка; біг 2,5–3,5 км; загальнорозвивальні та спеціальні вправи в русі та на місці, від-
працювання техніко-тактичних технічних дій у стійці з використанням гумового амортизатора, 
розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 2 (розминка, відпрацювання технічних дій у стійці; швидкісне 
відпрацювання кидків у стійці; навчально-тренувальні сутички в партері з різними партнерами; 
навчально-тренувальні сутички у стійці з різними партнерами; лазіння по рукав-канату; відпрацю-
вання технічних дій боротьби самбо із використанням гумового амортизатору, загальна фізична 
підготовка (робота з кувалдою); заминка; розтягнення).
середа
РФЗ (розминка; біг 3–3,5 км; подолання коротких відрізків 25–30 м із максимальною швидкістю, 
лазіння по рукав-канату 3–5 разів, загальна фізична підготовка на гімнастичних снарядах, розтяг-
нення).
Навчально-тренувальне заняття № 3 (розминка, регбол, відпрацювання технічних дій у стійці; 
швидкісне відпрацювання кидків у стійці; відпрацювання больових прийомів; відпрацювання 
техніко-тактичних дій у партері з використанням гумового амортизатору; лазіння по рукав-канату, 
загальна фізична підготовка (робота з кувалдою); заминка; розтягнення).
четвер
РФЗ (розминка; біг 3,5–4 км; імітація техніко-тактичних комбінацій із використанням гумового 
амортизатора, лазіння по рукав-канату 3–5 разів, розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 4 (розминка; швидкісне відпрацювання техніко-тактичних дій 
у стійці та русі; відпрацювання способів утримання та уходів з утримання; навчально-тренувальні 
сутички в партері з різними партнерами; відпрацювання технічних дій у партері та стійці з вико-
ристанням гумового амортизатора; лазіння по рукав-канату з обтяженнями; заминка; розтягнення).
п’ятниця
РФЗ (розминка; біг 4,5–5 км, розвиток вибухової сили з використанням гумового амортизатора, 
подолання відрізків 25–30 м із максимальною швидкістю, розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 5 (розминка; відпрацювання технічних дій у стійці та в русі; 
швидкісне відпрацювання «коронних кидків» у стійці; навчально-тренувальні сутички з різними 
партнерами в партері; відпрацювання технічних дій у стійці та партері з використанням гумового 
амортизатора; навчально-тренувальні сутички у стійці з різними партнерами; лазіння по рукав-
канату; (робота з кувалдою) заминка; розтягнення, відеоаналіз технічних дій (ВКС “Katsumotо”).
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Навчально-тренувальне заняття № 5 (розминка; відпрацювання технічних дій у стійці та в русі; 
швидкісне відпрацювання «коронних кидків» у стійці; навчально-тренувальні сутички з різними 
партнерами в партері; відпрацювання технічних дій у стійці та партері з використанням гумового 
амортизатора; навчально-тренувальні сутички у стійці з різними партнерами; лазіння по рукав-
канату; (робота з кувалдою) заминка; розтягнення, відеоаналіз технічних дій (ВКС “Katsumotо”).
субота
РФЗ (розминка; біг 2,5–3 км; загальнорозвивальні та спеціальні вправи на місці та в русі, відпрацю-
вання технічних дій у стійці з використанням гумового амортизатора, розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 6 (розминка; регбол (міні-футбол); відпрацювання технічних 
дій у стійці та партері з використанням гумового амортизатора; функціональне тренування (крос-
фіт); лазіння по рукав-канату; заминка; розтягнення; парна (лазня), підбиття підсумків, відеоаналіз 
технічних дій (ВКС “Katsumotо”); постановка завдань на наступний тиждень).
неділя
Відпочинок.

ІІ. Змагальний

понеділок
РФЗ (розминка; біг до 2-3 км; загальнорозвивальні та спеціальні вправи в русі та на місці; імітація 
технічних дій у стійці з використанням гумового амортизатору).
Навчально-тренувальне заняття № 1 (ранок: розминка; відпрацювання технічних дій у партері; від-
працювання технічних дій у стійці з використанням гумового амортизатора; удосконалення спо-
собів утримання та больових прийомів; швидкісне відпрацювання коронних кидків; лазіння по 
рукав-канату; (робота з кувалдою) заминка; розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 2 (вечір: розминка; відпрацювання технічних та тактичних дій 
у стійці; відпрацювання техніко-тактичних комбінацій із використанням гумового амортизатора 
в партері; загальна фізична підготовка (робота з кувалдою); лазіння по рукав-канату; заминка; роз-
тягнення).
вівторок
РФЗ (розминка; біг 2,5–3,5 км; загальнорозвивальні та спеціальні вправи на місці та в русі; швид-
кісне подолання відрізків 25–30 м; відпрацювання техніко-тактичних дій у стійці з використанням 
гумового амортизатора; заминка; розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття №3 (ранок: розминка; регбол; відпрацювання технічних дій 
у партері та стійці; відпрацювання техніко-тактичних дій у стійці та партері з використанням 
гумового амортизатора; удосконалення індивідуальної «коронної техніки та тактики», лазіння по 
рукав-канату на швидкість; заминка; розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 4 (вечір: розминка; відпрацювання техніко-тактичних комбі-
націй у стійці; навчально-тренувальні сутички з різними партнерами у партері; відпрацювання 
технічних дій у партері та стійці з використанням гумового амортизатора; навчально-тренувальні 
сутички; загальна фізична підготовка (робота з кувалдою); заминка; стречинг, відеоаналіз техніч-
них дій (ВКС “Katsumotо”)).
Навчально-тренувальне заняття № 6 (вечір: розминка; відпрацювання технічних дій у партері; 
відпрацювання техніко-тактичних комбінацій у партері з використанням гумового амортизатора; 
удосконалення “коронної техніки”; швидкісне відпрацювання технічних дій у стійці; лазіння 
по рукав-канату; заминка; розтягнення; відеоаналіз технічних дій (ВКС “Katsumotо”), плавання 
в басейні до 1,8–2 км).
четвер
РФЗ (розминка; крос до 3–3,5 км; загальнорозвивальні та спеціальні вправи на місці та в русі; від-
працювання технічних дій у стійці з використанням гумового амортизатора; розтягнення; заминка).
Навчально-тренувальне заняття № 7 (ранок: розминка; регбол; відпрацювання технічних дій у пар-
тері; швидкісне відпрацювання технічних дій у стійці з використанням гумового амортизатора; 
удосконалення «коронної техніки»; моделювання нових техніко-тактичних комбінацій; швидкісне 
лазіння по рукав-канату; (робота з кувалдою) заминка; розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 8 (вечір: розминка; відпрацювання технічних дій у партері 
з використанням гумового амортизатора; відпрацювання нових кидків та техніко-тактичних ком-
бінацій у стійці та партері; лазіння по рукав-канату на швидкість; загальна фізична підготовка 
(робота з кувалдою); заминка; розтягнення).
п’ятниця
РФЗ (розминка; біг 3–3,5 км; загальнорозвивальні та спеціальні вправи на місці та в русі; відпра-
цювання технічних дій у стійці з використанням гумового амортизатора; силові вправи на гімнас-
тичних снарядах; заминка; розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 9 (ранок: розминка; відпрацювання техніко-тактичних комбі-
націй у русі; відпрацювання технічних дій у стійці та партері з використанням гумового амор-
тизатора; лазіння по рукав-канату на швидкість; швидкісне відпрацювання “коронних прийомів”; 
(робота з кувалдою) заминка; розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 10 (вечір: розминка; відпрацювання технічних дій у стійці в русі; 
відпрацювання технічних дій у партері; відпрацювання техніко-тактичних комбінацій у стійці 
та партері з використанням гумового амортизатора; навчально-тренувальні сутички з різними парт-
нерами в партері; навчально-тренувальні сутички з різними партнерами у стійці; лазіння по рукав 
канату із обтяженнями; заминка; розтягнення); відеоаналіз технічних дій (ВКС “Katsumotо”).

Продовження таблиці 1
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ІІ. Змагальний

субота
РФЗ (біг до 3 км; розтягнення; відпрацювання технічних дій у стійці з використанням гумового 
амортизатору; швидкісне подолання відрізків 25–30 м; швидкісно-силові вправи на гімнастичних 
снарядах; заминка).
Навчально-тренувальне заняття № 11 (розминка; мініфутбол (регбол); відпрацювання технічних 
елементів боротьби у стійці з використанням гумового амортизатору; силова підготовка (кросфіт); 
розтягнення; лазня (парна); підведення підсумків, відеоаналіз технічних дій (ВКС “Katsumotо”); 
постановка завдань на наступний тиждень).
неділя
Відпочинок.

ІІІ. Перехідний

понеділок
РФЗ (розминка; біг до 2,5–3,5 км; загальнорозвивальні та спеціальні вправи в русі та на місці; 
імітація технічних дій у стійці з використанням гумового амортизатору, лазіння по рукав-канату; 
розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 1 (розминка; регбол; відпрацювання техніко-тактичних дій 
у русі; відпрацювання больових прийомів та способів утримання; навчально-тренувальні сутички 
в партері з різними партнерами; відпрацювання імітаційних дій із використанням гумового амор-
тизатору в партері; відпрацювання техніки виконання кидків у стійці з використанням гумового 
амортизатора; (робота з кувалдою), заминка; розтягнення).
вівторок
РФЗ (розминка; біг 3–3,5 км; загальнорозвивальні та спеціальні вправи в русі та на місці, відпрацю-
вання техніко-тактичних технічних дій у стійці з використанням гумового амортизатору; лазіння по 
рукав-канату на швидкість; розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 2 (розминка; регбол; відпрацювання швидкісне відпрацювання 
кидків у стійці; навчально-тренувальні сутички в партері з різними партнерами; навчально-лазіння 
по рукав-канату; відпрацювання технічних дій боротьби самбо з використанням гумового аморти-
затора, загальна фізична підготовка (робота з кувалдою); заминка; розтягнення; відеоаналіз техніч-
них дій (ВКС “Katsumotо”), басейн).
середа
РФЗ (розминка; біг 3 км; подолання коротких відрізків 25–30 м із максимальною швидкістю, лазіння 
по рукав-канату 3–5 разів, загальна фізична підготовка на гімнастичних снарядах, розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 3 (розминка, регбол, відпрацювання технічних дій у стійці; 
швидкісне відпрацювання кидків у стійці; відпрацювання техніко-тактичних дій в партері з вико-
ристанням гумового амортизатору; лазіння по рукав-канату, загальна фізична підготовка; заминка; 
розтягнення).
четвер
РФЗ (розминка; біг 3 км; імітація техніко-тактичних комбінацій із використанням гумового амор-
тизатора; розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 4 (розминка; регбол; відпрацювання  способів утримання 
та уходів з утримання; відпрацювання технічних дій у партері та стійці з використанням гумового 
амортизатора; лазіння по рукав канату з обтяженнями; загальна фізична підготовка (робота з кувал-
дою); заминка; розтягнення).
п’ятниця
РФЗ (розминка; біг 3 км; загальнорозвивальні та спеціальні вправи на місці та в русі; відпрацю-
вання технічних дій у стійці з використанням гумового амортизатора; силові вправи на гімнастич-
них снарядах (робота з кувалдою); заминка; розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 5 (розминка; регбол; відпрацювання технічних дій у стійці в русі; 
відпрацювання технічних дій у партері; відпрацювання техніко-тактичних комбінацій у стійці 
та партері з використанням гумового амортизатора; навчально-тренувальні сутички з різними парт-
нерами в партері; навчально-тренувальні сутички з різними партнерами у стійці; лазіння по рукав 
канату з обтяженнями; заминка; розтягнення, відеоаналіз технічних дій (ВКС “Katsumotо”)).
субота
РФЗ (розминка; біг 5 км; загальнорозвивальні та спеціальні вправи на місці та в русі, відпрацю-
вання технічних дій у стійці з використанням гумового амортизатора, розтягнення).
Навчально-тренувальне заняття № 6 (розминка; мініфутбол; відпрацювання технічних дій у стійці 
та партері з використанням гумового амортизатора; функціональне тренування (кросфіт); лазіння 
по рукав-канату; заминка; розтягнення; парна (лазня); підбиття підсумків; відеоаналіз технічних 
дій (ВКС “Katsumotо”), постановка завдань на наступний тиждень).

неділя
Відпочинок.

Упровадження у систему річного циклу підготовки досліджуваних Ег вищезазначених педагогічних умов 
передбачало здійснення відповідного контролю (вхідного, проміжного та підсумкового) щодо впливу пое-
тапного формування швидкісно-силових якостей та визначення їх впливу на технічну майстерність дослі-
джуваних одноборців Ег порівняно з представниками Кг (рис. 1).

Продовження таблиці 1
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Рис. 1. Результати визначення параметрів активності та ефективності змагальних дій  
досліджуваних здобувачів вищої освіти Кг та Ег, які спеціалізуються на боротьбі самбо,  

упродовж педагогічного експерименту

Визначення рівня сформованості готовності (за досліджуваними показниками) представників Кг та Ег 
до змагальної діяльності здійснено відповідно до чинної нормативної бази [13; 14]. Крім цього, під час оці-
нювання було використано метод експертного оцінювання за 4- бальною шкалою, де “5” – максимальний 
бал, а “2” – мінімальний (використовувалася методика оцінки відеоматеріалу, що використовується під час 
підготовки одноборців [15]).

Під час порівняння показників до та після використання змодельованих членами НДГ педагогічних умов 
(табл. 1) встановлено, що результати (рис. 1), отримані наприкінці педагогічного експерименту, в досліджу-
ваних групах зросли відносно вихідних та проміжних показників, ці відмінності є достовірними (Ег, Р≤0,05).

Висновки. У результаті емпіричного дослідження змодельовано та апробовано педагогічні умови розви-
тку та вдосконалення швидкісно-силових якостей здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються на боротьбі 
самбо, у річному циклі їх багаторічної підготовки. Членами науково-дослідної групи встановлено, що вне-
сені зміни у програму підготовки самбістів у річному циклі їх підготовки сприяло розвитку та вдоскона-
ленню їх швидкісно-силових якостей. Крім цього, акцентоване використання технічних засобів та спеціаль-
них тренажерів сприяло підвищенню технічної майстерності досліджуваних самбістів експериментальної 
групи, що підтверджується позитивною динамікою підвищення їх спортивної кваліфікації та показників 
змагальної діяльності.

Результати дослідження впроваджені у практику багаторічної підготовки здобувачів вищої освіти (кур-
сантів ХНУВС), які спеціалізуються на боротьбі самбо. Перспективи подальших досліджень в обраному 
напрямі наукової розвідки передбачають конструювання педагогічної моделі формування готовності здобу-
вачів вищої освіти, які спеціалізуються на боротьбі самбо, до змагань вищих рангів у системі їх багаторічної 
підготовки з акцентованим використанням технічних засобів навчання.
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Rybalko P. F., Vasetsky Yu. V., Solodka O. V., Krasilov A. D., Khomenko O. S. Results of experimental verification 
of pedagogical conditions of formation of readiness of higher education graduators who specialize in Martial Arts to 
competitive activity

Characterizing the motor activity of wrestlers, in particular higher education students who specialize in Sambo (sports), 
the necessary components of successful competitive activities are: active self-improvement, constant expansion of worldview, 
practical skills and mastery of new applied competencies. Given the above, the importance of appropriate forms of organiza-
tion of the system of long-term training (vocational training) of Sambo wrestlers of different sports qualifications, which would 
ensure a continuous process of self-development. One of the most important forms, of course, is research, which directs the indi-
vidual to find optimal, innovative ways to improve the effectiveness of his sports performance (professional activity), which 
emphasizes the relevance of the chosen area of research.

The main purpose of the work is to test the pedagogical conditions of development and improvement of speed and strength 
qualities of higher education students who specialize in Sambo wrestling in the annual cycle of their long-term training.

In order to determine the effectiveness of our simulated pedagogical conditions, a pedagogical experiment was organized, 
which was attended by applicants for higher education, members of the national team of Kharkiv National University of Internal 
Affairs in Sambo (KNUIA, n=18 people). Participants of the pedagogical experiment by random sampling were divided into 
two groups: control (Kg, n=9 people) and experimental (Eg, n=9 people), which were representative in terms of anthropometric 
indicators and volume. Prior to the beginning of the pedagogical experiment, the studied athletes Kg and Eg did not differ sig-
nificantly in the level of development of speed and strength qualities and technical training in Sambo (sports section) (P≥0.05).

In order to develop and improve the speed and strength qualities that ensure the formation of readiness of Sambo wrestlers 
for competitive activities, representatives of Kg during training sessions in the annual cycle of training used the current pro-
gram. In turn, Eg wrestlers in the system of the annual cycle of training additionally used the pedagogical conditions simulat-
ed by us with technical means of training and the corresponding training equipment. When comparing the indicators before 
and after the use of the pedagogical conditions simulated by the NDG members, it was found that the results obtained at the end 
of the pedagogical experiment in the studied groups increased relative to baseline and intermediate indicators, and these differ-
ences are mostly significant (Eg, P≤0,05).

Key words: sambo wrestling, rubber shock absorber, means of physical training, macrocycles, educational and training 
process, pedagogical conditions, sleeve-rope, technical means, technical training, speed and power qualities.


