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СУЧАСНА СТРУКТУРА СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ В ХОРТИНГУ 

У статті на основі аналізу спеціальної методичної літератури та даних власних 

багаторічних досліджень показана система підготовки спортсменів у національному 

виді спорту хортингу. Підготовка хортингістів викладена, як закономірний, спеціально 

організований процес використання знань, засобів, методів і умов, що дозволяє 

направлено впливати на розвиток спортсмена і забезпечувати необхідну ступінь його 

готовності до спортивних досягнень. Комплексність тренувального впливу на 

хортингістів зумовлена гармонічним поєднанням ключових сторін спортивної 

підготовки: технічної, тактичної, психологічної та фізичної. Автором розглянуті 

сучасні підходи до періодизації спортивного тренування. На основі власних досліджень 

тренувального процесу та змагальної діяльності зроблено висновки про ефективність 

варіативного підходу до комбінування методів і засобів спортивної підготовки. 

Ключові слова: хортинг, планування, спортивна техніка, кваліфікаційний рівень, 

тренувальні навантаження, змагальна тактика, методика тренування, спеціальні 

вправи, тренувальні цикли. 

Сучасна теорія спортивної підготовки розглядає спортсмена в усій складності 

його   біологічної,   соціальної   та   культурної   природи.   Наукові   праці   І. Сеченова, 

І. Павлова, Н. Бернштейна, П. Анохіна дозволили створити міцний теоретичний 

фундамент спортивного тренування. Роботи сучасних учених, серед яких необхідно 

виділити тих, які зробили значний внесок у теорію спорту В. Платонова,  Л. Матвєєва,  

В. Селуянова, М. Булатову, Michael J. Alter, продовжили традицію  комплексного 

підходу до дослідження феномену фізичної культури і спорту та стали теоретичною 

основою побудови сучасної системи спортивної підготовки, що довела свою безумовну 

ефективність успішним виступом спортсменів на Іграх Олімпіад й інших найбільших 

міжнародних спортивних змаганнях. 

Виходячи з фундаментальних принципів теорії періодизації спортивного 

тренування [1; 3; 6; 7; 8; 9], планування спортивної підготовки кваліфікованих 

хортингістів будується з урахуванням циклічності й рангової значущості майбутніх 

змагань. Оскільки національний вид спорту хортинг відноситься до неолімпійських 

видів спорту, система проведення змагань хронологічно упорядковується Міжнародною 

спортивною федерацією хортингу за принципом річної циклічності. Річна система 

спортивної підготовки будується з урахуванням календаря змагань міжнародної, 

Всеукраїнської та обласної спортивних федерацій шляхом виділення головних, 

другорядних і підготовчих змагань. Ранг змагань для кожного спортсмена визначається 

рівнем його спортивної підготовленості й кваліфікацією. Для хортингістів, членів  

збірної команди України, головними змаганнями є чемпіонати світу, Європи, Кубок 

світу; другорядними чемпіонат і Кубок України, міжнародні турніри, підготовчими 

чемпіонат і Кубок області, регіональні турніри, матчеві зустрічі. Для членів збірної 

команди області головні змагання чемпіонат і Кубок України, міжнародні турніри; 

другорядні ‒ чемпіонат і Кубок області; підготовчі ‒ обласні турніри, матчеві зустрічі, 

клубні чемпіонати. Виходячи з необхідності досягти максимального спортивного 

результату в головних змаганнях року, будується алгоритм техніко-тактичної 

підготовки, планується об’єм, спрямованість й інтенсивність навантажень. 

Згідно сучасних уявлень теорії спорту про побудову системи підготовки 

спортсменів тренувальний процес складається з відносно закінчених структурних 

одиниць, у рамках яких і відбувається побудова спортивного тренування в хортингу. 

Залежно від часу, протягом якого здійснюється тренувальний процес, розрізняють три 

рівні структури тренування: мікро, мезо і макроструктур. Малий цикл (мікроцикл) 

складаються з декількох занять; середній цикл тренування (мезоцикл), включає відносно 

закінчений ряд мікроциклів; макроструктура великих тренувальних циклів (макроцикли), 
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піврічних, річних і багаторічних, передбачає об’єднання в залежності від конкретних 

завдань підготовки різних за спрямованістю й тривалістю мікро і мезоциклів. Аналіз 

спеціальної літератури, емпіричні дані та власні дослідження тренувального процесу 

збірної команди Харківської області з хортингу дозволяють зробити висновок, що 

планування та побудова тренування на основі різних по тривалості та педагогічної 

спрямованості циклів дозволяє систематизувати завдання, засоби, методи тренування; 

величину тренувальних впливів, відновлювальні процедури і найкращим чином 

забезпечити зростання спеціальної працездатності спортсменів. Відповідно до сучасних 

уявлень теорії спорту про організацію системи спортивної підготовки, тренувальний 

процес висококваліфікованих спортсменів повинен носити високоспеціалізований 

характер [1; 4; 5]. Такий підхід дозволяє формувати методику спортивної підготовки з 

використанням засобів і методів, які найбільшою мірою стимулюють адаптаційні процеси 

в організмі спортсмена й забезпечують максимальне збільшення його змагального 

потенціалу. Для забезпечення високого рівня спеціалізації тренувального процесу, при 

плануванні річного циклу спортивної підготовки тільки в першому макроциклі, в 

підготовчому періоді, передбачався відносно короткий загальнопідготовчий етап. Це 

обумовлено тим, що перехідний період, який завершив попередній річний  цикл 

спортивної підготовки, будувався за принципом втягуючого мезоциклу 

загальнопідготовчого етапу підготовчого періоду. Це дозволяє, використовуючи 

відповідну методику, поряд із комплексним відновленням спортсмена, утримати на 

раніше досягнутому високому рівні, здатність витримувати великі за обсягом і 

інтенсивності тренувальні навантаження. В наступних макроциклах, що починалися після 

контрольно-підготовчих змагань, доцільно планувати тижневий відновний мікроцикл, а за 

тим слідує спеціально-підготовчий етап підготовчого періоду. При такому підході 

змагальний період складається з етапу безпосередньої підготовки до  змагання й 

закінчується безпосередньою участю в змаганні. Перед головними змаганнями року 

раціонально планувати більш тривалий етап безпосередньої підготовки до змагання. 

Планування річного циклу спортивної підготовки шляхом об’єднання кількох 

макроциклів обумовлено прагненням забезпечити високий рівень спеціалізації 

тренувального процесу, і узгоджується з сучасними тенденціями розвитку теорії спорту 

вищих досягнень [4; 6; 7; 8; 9]. Воно базується на обліку хвильового характеру процесів 

відновлення організму після тренувальних і змагальних навантажень. Це зумовлює 

використання в технології планування структурних утворень, обґрунтованих у теорії 

періодизації, «обкатаних» у практичній діяльності тренерів з видів спорту та 

модернізованих у зв’язку з вимогами сучасного спорту вищих досягнень [6; 7; 8]. 

Розглядаючи сучасну теорію періодизації спортивного тренування в рамках системи 

підготовки спортсменів вищої кваліфікації в хортингу, необхідно відзначити змістову 

відповідність її ключових теоретичних положень, уявленням фізіологічної науки про 

тривалість, періодичність і циклічності протікання процесів у окремих системах 

життєзабезпечення організму людини. Цілком обґрунтованим, з точки зору сучасної 

методології спортивного тренування в хортингу, представляється положення про 

необхідність виділення головного змагання річного циклу спортивної підготовки при 

широкому використанні змагальних вправ у якості тренувального засобу, а також змагань 

різного рангу як адекватного засобу контролю рівня спортивної підготовленості. Огляд 

сучасної спеціальної літератури з теорії спортивної підготовки, наші дослідження 

змагальної й тренувальної діяльності та практичний досвід  підготовки спортсменів 

високого класу переконливо показують, що переосмислена, в світлі сучасних 

міждисциплінарних наукових уявлень, циклічна організація тренувального процесу 

дозволяє ефективно вирішувати завдання підвищення змагальних можливостей 

хортингістів високого кваліфікаційного рівня. 

Річна система спортивної підготовки в Харківській обласній федерації хортингу 

будується з чотирьох великих циклів (макроциклів). 

Перший макроцикл річного циклу спортивної підготовки планувався з 
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урахуванням змісту, обсягів й інтенсивності навантажень на попередньому етапі 

підготовки. У практиці планування підготовки спортсменів високої кваліфікації, що 

склалася в Харківській обласній федерації хортингу, перехідний період, який завершує 

річний тренувальний цикл, будується за принципом втягуючого мезоциклу. Це дозволяє 

скоротити терміни першого етапу підготовчого періоду наступного річного циклу 

спортивної підготовки й надати йому більшою мірою спеціалізований характер. Такий 

підхід дозволяє стимулювати адаптаційні процеси в організмі спортсменів у напрямі, 

який забезпечує підвищену спеціальну працездатність хортингістів на другому етапі 

цього періоду спортивної підготовки. Високі характеристики спеціальної  

працездатності, демонстровані спортсменами-хортингістами в ході тренувального 

процесу на спеціально-підготовчому етапі, створюють сприятливі умови для підвищення 

обсягу та інтенсивності спеціальних вправ, що забезпечують ефективність підготовки до 

результативних дій у вирішальні моменти найбільш напружених змагальних поєдинків. 

Другий макроцикл носить більш спеціалізований характер. На основі об’єктивних 

даних про виступи хортингістів на підготовчому змаганні, який завершує перший цикл, 

вносяться певні корекції в техніко-тактичну, фізичну та психологічну підготовку. 

Характерними рисами другого макроциклу є зменшення тренувального навантаження та 

зростання інтенсивності тренувальних вправ, які по ключових параметрах наближаються 

до змагальних. 

Третій макроцикл моделює підготовку хортингістів до головного змагання року. 

Він будується на основі даних про параметри змагальних дій, які отримані при 

дослідженні змагальної діяльності попередніх тренувальних циклів, а також на аналізі 

даних про характер короткострокових і довгострокових адаптаційних процесів у 

організмі спортсменів. Цикл завершується участю хортингістів у змаганні, спортивний 

результат якого дає змогу зробити висновок про ефективність вибраної стратегії 

спортивної підготовки, а також зробити прогноз на результативність виступу в 

головному змаганні річного циклу підготовки. 

Четвертий макроцикл будується за двома можливими напрямами. В разі коли 

спортивний результат попереднього змагання вказує на правильність вибраної стратегії 

підготовки, то тренувальний процес організується з урахуванням потреби в виведенні 

хортингістів на пік спортивної форми. Якщо результат попереднього змагання не 

задовольняє вимогам до членів збірної команди України, робиться значна зміна 

методичних підходів до спортивного вдосконалення з ціллю екстрено усунути недоліки 

підготовленості хортингістів. 

Таким чином, логічно зробити висновки про те, що ефективна технологія 

планування спортивної підготовки передбачає виділення контрольних змагань, 

результативність виступу в яких дозволяє виявити ефективність вдосконалення різних 

компонентів спортивної підготовленості й слугує мірою ефективності інтегральної 

підготовки до конкретних змагань. Ставиться завдання досягнення максимально 

високого рівня спортивної підготовленості до головного змагання циклу (Чемпіонат 

світу, України) і підведення спортсмена до стану готовності до вищих досягнень 

(«спортивної форми») до початку попередніх контрольних змагань і піку спортивної 

форми до головного змагання циклу. Крім виділених контрольних змагань, спортсмени 

повинні брати участь у ряді змагань, які носять переважно підготовчий характер, у яких 

основними ставляться завдання вдосконалення компонентів спортивної підготовленості 

в хортингу та вирішуються приватні завдання спортивної підготовки. Крім цього на 

протязі всього річного циклу підготовки потрібно проводити спаринги, які моделюють 

різні компоненти змагальної діяльності. 

Висновок. Вважаючи на великі олімпійські перспективи національного виду 

спорту – хортингу зростає потреба в подальшому вдосконаленні методики тренування 

хортингістів. Друк великої кількості методичної, наукової та науково-популярної 

літератури з питань спортивного тренування в хортингу сприятиме інтенсивному 

зростанню кількості спортсменів-хортингістів і більш швидкому вдосконаленню їхньої 
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змагальної майстерності. 
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