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Анотація. Представлено особливості планування тренувального процесу в бойовому хортингу. 

Обґрунтовано значущість для патріотичного виховання молоді необхідність швидкого розвитку 

українських національних видів спортивних єдиноборств. 
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Вступ. В останні десятиліття українські 

національні види спортивних єдиноборств стали 

на шлях стрімкого розвитку і виграють все більш 

важливу роль в фізичному та духовному 

вдосконаленню молоді [2; 5; 6]. Огляд спеціальної 

літератури показує що нагальною є потреба в 

наукових розробках по теоретичному 

обґрунтуванню методики підготовки спортсменів 

різного кваліфікаційного рівня. Особливо 

важливим представляється розробка сучасних 

підходів до планування тренувального процесу 

[1; 3; 4]. 

Мета та завдання дослідження. Метою 

дослідження було розкриття сталих емпіричних 

підходів, які склалися серед фахівців 

українського національного виду єдиноборств – 

бойового хортингу до планування тренувальної 

системи та системи спортивної підготовки в 

цілому. 

Матеріал і методи дослідження. 

Досліджувались плани побудови системи 

спортивної підготовки в бойовому хортингу в 

обласних федераціях та спортивних клубах. 

Аналізувалися плани підготовки спортсменів 

високої кваліфікації членів збірних команд 

областей та 

спортсменів масових розрядів в спортивних 

клубах федерації. Застосовувалися методи 

аналогій та математичної статистики. 

Результати дослідження та їх 

обговорення. Дослідження показало, що 

побудова системи спортивної підготовки, яка 

склалася в бойовому хортингу відповідає 

основним вимогам до таких систем в 

Олімпійському та професійному спорті. 

Складовими частинами системи підготовки 

спортсменів в бойовому хортингу є: технічна, 

тактична, фізична, психологічна, теоретична та 

інтегральна підготовка. В плануванні змісту 

тренувального процесу та тренувальних 

навантажень застосовується класична система 

мікроциклів, мезоциклів та макроциклів різної 

спрямованості та періодів: підготовчих, 

змагальних, перехідних. В збірних командах 

областей застосовується багато циклова 

система підготовки з ранжуванням спортивних 

змагань. 

Висновки: необхідно зазначити,  що  в  

порівнянні з підготовкою збірних команд в 

Олімпійських видах спортивних єдиноборств 

спостерігається недостатня спеціалізація 

тренувального процесу. Усунення цього 



65  

ІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

недоліку сприятиме зростанню показників 

змагальної діяльності та видовищності 

спортивної боротьби. Також вважаємо за 

потрібне проведення більшої кількості спортивних 

змагань різного рангу, які самі є при певних 

умовах ефективним засобом тренування. 

Перспективи подальших досліджень у 

цьому напрямку. В наших подальших 

дослідженнях планується встановлення кореляцій 

між показниками фізичного навантаження та 

результативністю змагального процесу в 

бойовому хортингу спортсменів високого класу. 
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