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Актуальність обраної теми. Підвищення ефективності підготовки 

спортсменів залишається головним напрямком досліджень у спортивній 

науці. Провідними чинниками, що забезпечують цей процес, є рівень 

підготовленості спортсменів та результати їх змагальної діяльності, або 

професійної діяльності. Спортивні види єдиноборств і спеціальні напрямки 

бойових мистецтв, зокрема, рукопашний бій, мають і спільні риси і 

принципові відмінності, які впливають на зміст процесу підготовки. Якщо у 

спортивних видах боротьби змагальна діяльність чітко обмежена правилами, 

то відмінною рисою рукопашного бою, крім великої кількості прийомів і 

рухових дій, є несподіваність і непередбачуваність ситуацій, обмеження у 

просторі, кількість противників та інше. Спортсменам і співробітникам 

спецслужб необхідно передбачувати дії супротивників, швидко реагувати і 

приймати рішення, застосовувати найбільш ефективні у даній ситуації, 

прийоми і рухові дії. Тому, рівень розвитку спритності та координаційних 

здібностей, що забезпечують швидкі та ефективні дії високої координаційної 

складності у варіативних і несподіваних умовах, мають одне з провідних 

місць у тренуванні спортсменів і осіб, які займаються рукопашним боєм. 

Аналіз науково-методичної літератури дозволив автору встановити про 

недостатню увагу до розвитку спритності у спортивній боротьбі та бойових 

мистецтвах, що вплинуло на недостатність розробки і обмежену 

інформативність тестування цієї якості. В свою чергу, це призвело до 

відсутності сучасних уявлень щодо засобів і методів розвитку спритності та 

координації, їх взаємозв’язку з техніко-тактичною підготовкою, а також їх 
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місця у процесі загальної та спеціальної підготовки осіб, що займаються 

єдиноборствами. 

В зв’язку з цим актуальність представленого дисертаційного 

дослідження, присвяченого пошуку ефективних засобів, методів та форми 

організації цілеспрямованого розвитку спритності та координаційних 

здібностей єдиноборців, що дозволяє успішно вирішувати рухові завдання у 

несподівано виникаючих ситуаціях при обмеженої кількості часу, не 

викликає сумніву. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження проведено відповідно до Плану науково-дослідної роботи 

Національного університету фізичного виховання і спорту на 2016–2020 рр. 

за темами «Технічна підготовка кваліфікованих спортсменів на основі 

раціоналізації техніки виконання змагальних вправ» (номер державної 

реєстрації 0116U002416), «Структура та зміст етапу безпосередньої 

підготовки спортсменів до головних змагань року (Олімпійських ігор, 

чемпіонатів світу)» (номер державної реєстрації 0117U002387). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх викладу в опублікованих працях. Обґрунтованість та 

достовірність результатів дослідження обумовлені сукупністю 

методологічних і теоретичних позицій дослідження; теоретико-

методологічною обґрунтованістю концепції дослідження; аналізом 

сучасних підходів до вирішення проблеми; організацією 

експериментальної роботи з використанням комплексу методів 

дослідження, адекватних об’єкту і предмету; меті і завданням 

дисертаційного дослідження; практичною апробацією; статистичною 

обробкою отриманих результатів та позитивним ефектом від втілення. 

Сформульовані висновки у повній мірі відображають зміст проведених 

досліджень і відповідають завданням. 

Мета роботи – обґрунтування підвищення результативності рухових 

дій і ефективності підготовки спортсменів, які спеціалізуються в 
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рукопашному бою, шляхом тестування і цілеспрямованого розвитку 

спритності та координації. 

До найбільш значущих наукових результатів треба віднести те, що: 

 вперше продемонстровано принципові відмінності між такими 

руховими якостями, як спритність і координація, їх роль та особливості 

прояву в спортивній боротьбі і рукопашному бою; 

 вперше показано, що в рукопашному бою значно більшою мірою, 

ніж у спортивній боротьбі, ефективність рухових дій забезпечується не 

тільки ступенем засвоєння прийомів і рухових дій у вигляді стійких 

навичок, а здатністю до оперативного сенсомоторного реагування на 

основі рухової пам’яті з формуванням рухових дій, адекватних 

особливостям конкретної ситуації, що часто є несподіваною і 

непередбачуваною; 

 вперше розроблено систему комплексного тестування спритності 

та координації спортсменів із використанням чотирьох тестів з 

різноманітною руховою програмою, побудованих винятково на 

специфічному для рукопашного бою руховому матеріалу;  

 вперше експериментально підтверджено велике значення 

статодинамічної стійкості тіла спортсменів для ефективного переходу 

від одних рухових дій до інших під час виконання складних програм 

різноманітних рухових дій у рукопашному бою. 

Практична значущість отриманих результатів полягає у 

демонстрації необхідності перегляду сформованого в спортивній 

боротьбі та бойових мистецтвах ставлення до розвитку рухових 

якостей і насамперед спритності та координації, як до другорядної 

частини спортивної підготовки відносно технічної майстерності; у 

створенні можливостей для підвищення якості підготовки осіб, які 

займаються спортивною боротьбою, бойовими мистецтвами, 

включаючи спеціальні напрямки, шляхом розвитку таких важливих 

рухових якостей, як спритність і координація; у поданні матеріалів для 

перегляду низки принципових положень програмно-нормативних документів 
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для організацій залучених до процесу підготовки спортсменів у спортивній 

боротьбі та бойових мистецтвах. 

Результати досліджень впроваджено у практику діяльності 5 відділу 1 

управління досудового розслідування Головного слідчого управління 

Служби безпеки України (жовтень 2018 р.), 4 відділу 1 управління Центру 

спеціальних операцій «А» Служби безпеки України (жовтень 2018 р.), 

Федерації рукопашного бою України (листопад 2018 р.), у навчальний процес 

кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Національного 

університету фізичного виховання і спорту України (листопад 2018 р.), 

кафедри спеціальної фізичної та бойової підготовки Національної академії 

Служби безпеки України (листопад 2018 р.), про що засвідчують відповідні 

акти впровадження. 

Апробація і втілення здійснювались згідно з основними етапами 

дослідження. 

Основні положення дисертаційної роботи викладено у 10 наукових 

працях, з яких 6 – у фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 

які включено до наукометричної бази даних Index Copernicus. 

Основні положення дисертації було представлено на ХМіжнародній 

конференції «Молодь та олімпійський рух» (Київ, 2018), XI Міжнародній 

конференції «Молодь та олімпійський рух» (Київ, 2018), Міжнародному 

науковому конгресі «Цінності, традиції і новації сучасного спорту» (Мінськ, 

2018), XXIIміжнародному науковому конгресі «Олімпійській спорт і спорт 

для всіх» (Тбілісі, 2018), ІІ міжнародній конференції «Сталий розвиток і 

спадщина у спорті: проблеми і перспективи» (Київ, 2018), була висвітлена на 

науково-методичних конференціях кафедри історії та теорії олімпійського 

руху Національного університету фізичного виховання і спорту України   

(2016 – 2018 рр.). 

Дисертаційна робота викладена на 203 сторінках, включає 12 таблиць, 

12 рисунків. 
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Дисертація складається з анотації, вступу, п’яти розділів, практичних 

рекомендацій, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, мету, завдання та 

методи дослідження, визначено об’єкт і предмет, розкрито наукову новизну, 

практичну значущість одержаних результатів, особистий внесок здобувача, 

зазначено галузь апробації результатів дослідження і публікації. 

У першому розділі «Спритність і координація в системі фізичної 

підготовки осіб, які спеціалізуються у спортивній боротьбі і бойових 

мистецтвах» представлено аналіз науково-методичної літератури та 

програмно-нормативних документів з підготовки осіб, які займаються 

різними видами спортивної боротьби і бойовими мистецтвами. Автор 

представляє зміст системи фізичної підготовки єдиноборців і доводить 

очевидну недооцінку та не розробленість цієї системи в спортивних видах 

боротьби. Показано, що техніко-тактична складова підготовки подана у 

спеціальній літературі ширше та професійніше порівняно зі знаннями і 

рекомендаціями стосовно значущості та розвитку основних фізичних якостей 

взагалі і, спритності та координації зокрема. Хоча саме спритність і 

координаційні здібності мають велике значення для успішної змагальної 

діяльності єдиноборців і визначають результативність у реальних бойових 

сутичках, характерних для діяльності спеціальних підрозділів силових 

міністерств та відомств. 

Автором доведено, що акцент підготовки повинен бути спрямований з 

опорою на фундаментальні наукові знання фізіологічного характеру, які 

пов’язані з механізмами управління рухами та руховими діями. Встановлено, 

що методика фізичної підготовки, спрямована на реалізацію рухових дій на 

рівні спинного мозку, нижніх відділів головного мозку, дозволить 

виконувати їх у найкоротший час, що, у свою чергу, буде сприяти більш 

ефективнішій змагальній діяльності або бойовій сутичці. 

Окреслені проблеми обумовлюють актуальність досліджень у даному 

напрямку. 
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У другому розділі «Методи та організація дослідження» описано 

комплекс методів дослідження та наведено обґрунтування доцільності їх 

використання. В даному розділі представлений порядок проведення основних 

етапів дослідження. 

У третьому розділі «Тестування спритності та координації 

спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бою» було 

охарактеризовано принципові відмінності міх якостями «спритність» та 

«координація», що визначають зміст тестування і розвитку цих якостей, 

особливості їх прояву у спортивній і бойовій практиці. Доведено 

недоцільність вивчення спеціальної сенсомоторики, спритності та 

координації за допомогою комп’ютерних тестів, рекомендованих для оцінки 

простих і складних зорово-моторних реакцій, рухливості та сили нервових 

процесів, реакції на переміщення об’єкта та ін. 

Автором було запропоновано інформативні чотири тести для 

визначення рівня розвитку спритності та координації, які відображають 

можливості різних складових цих якостей і достовірно корелюють з рівнем 

спортивної і професійної майстерності єдиноборців. 

Перший тест передбачав оцінку здібностей спортсменів до регуляції 

динамічних і кінематичних параметрів рухів, наявності відчуттів темпу та 

ритму. Оцінювалося відчуття часу як інтегральний показник, пов'язаний з 

цими здібностями. Рухова програма тесту відповідала рекомендованій В.Ф. 

Бойком для оцінки спеціальної витривалості борців з відповідною 

модифікацією. Тест складався з трьох частин. У першій частині 

випробуваному пропонували виконати 10 підсічок манекена по черзі в праву 

і ліву сторони зі стандартною динамічною і просторово-часовою структурою 

рухових дій у максимально доступному темпі. У другій частині потрібно 

було зменшити темп кидків у півтора рази, а в третій – у два рази. Спеціальні 

швидкісно-силові та координаційні здібності оцінювали за часом виконання 

10 підсічок манекена в максимально доступному темпі. Здатність до 
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регуляції динамічних і кінематичних характеристик дій визначалася за 

різницею в часі виконання кидків у заданому темпі і максимальному. 

Наступні три спеціальних тести було побудовано на матеріалі рухових 

дій, характерних для рукопашного бою: швидкісні переміщення, перекиди, 

падіння, зупинки, пересування в різних напрямках, різного роду удари і 

кидки. 

Програма основних рухових дій була однаковою у всіх тестах і 

передбачала послідовне переміщення з лінії старту до кожного з восьми 

пунктів (мішки, груші, маків ари, манекени тощо), з виконанням 

різноманітної і строго заданої рухової програми і поверненням до місця 

старту. Кожен з восьми пунктів пов'язаний з певними діями. 

У дослідженні ефективності розроблених тестів взяло участь 16 

спортсменів різної кваліфікації (від ІІ спортивного розряду до звання 

«Майстра спорту міжнародного класу»). Рейтинг спортсменів визначався 

шляхом опитування експертів. Інформативність тесту оцінювали шляхом 

виявлення кореляційного зв’язку між рейтингом спортсменів і часом 

виконання програм тестів, а також різницею в часі виконання програм тестів 

спортсменами різної кваліфікації. 

Доведено високу інформативність запропонованих тестів для оцінки 

спритності та координації у спортсменів, які займаються рукопашним боєм, 

оскільки у тестах наявні елементи несподіваності і рухові дії, характерні для 

даного виду спорту. Також автором показано важливість статодинамічної 

стійкості тіла під час виконання складних рухових дій, яка відображає рівень 

майстерності, забезпечує умови для ефективних рухових дій при їх високій 

варіативності. 

Результати педагогічного тестування стали підґрунтям до розробки 

програми розвитку спритності та координації спортсменів у рукопашному 

бою. 

У четвертому розділі «Обґрунтування ефективності програми 

розвитку спритності і координації спортсменів у рукопашному бою» 
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наведено результати 6-місячного педагогічного експерименту з метою 

підвищення результативності рухових дій і ефективності підготовки 

спортсменів, які спеціалізуються в рукопашному бою, шляхом 

цілеспрямованого розвитку спритності та координації. 

Педагогічний експеримент полягав у впровадженні в тренувальний 

процес єдиноборців  20-хвилинних програм спеціальної спрямованості, 

складних у координаційному відношенні і з великою кількістю несподіваних 

ситуацій, що вимагають прояву даних якостей. 

Тренувальні засоби, що включені в 20-хвилинні програми, було розділено 

на кілька груп. До першої було включено різноманітні рухи та рухові дії високої 

координаційної складності, органічно пов’язані з різними видами навчального 

спарингу. 

До другої групи увійшли рухові дії, що відображають зміст розроблених 

автором тестів для оцінки спритності та координації. Зокрема, було 

використано фрагменти із закритого тесту, який передбачав переміщення і 

рухові дії в різних пунктах з роботою на мішках, грушах, маківарах, із 

використанням манекенів. Виконання даних завдань супроводжувались 

несподіваними моментами і зовнішніми перешкодами, що вимагало від 

єдиноборців мобілізації здібностей, пов’язаних із проявом спритності – уваги, 

зосередженості, швидкості реагування та оперативної пам’яті, статодинамічної 

стійкості, орієнтування в часі і просторі. 

До третьої групи було включено вправи зі зміною напрямку і характеру 

рухових дій, які широко використовуються в сучасній практиці спортивної 

боротьби і бойових мистецтв: човниковий біг; біг по периметру квадрата 

приставним кроком лівим і правим боком, спиною вперед; біг по діагоналі з 

оббіганням фішок; різноманітні стрибки та ін. 

У четверту групу автор включив вправи, спрямовані на підвищення 

здібностей до збереження рівноваги, забезпечення статодинамічної стійкості 

тіла, – спеціальні рухові дії стоячи на нестійкій поверхні, стоячи на одній нозі 

при перешкодах з боку партнера та ін. 

В результаті проведених досліджень було доведено високу 

ефективність короткочасних тренувальних програм високої координаційної 
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складності для розвитку спритності та координаційних здібностей. У 

випробуваних, що тренувалися за експериментальною програмою суттєво 

підвищилася ефективність і щільність спеціальних рухових дій високої 

координаційної складності, які потребують адекватної реакції і оперативних 

рішень у несподіваних ситуаціях. 

У п’ятому розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» 

представлений аналіз отриманих результатів дисертаційного дослідження. 

Проведений автором теоретичний аналіз проблеми розвитку рухових 

якостей і фізичної підготовки стосовно таких важливих рухових якостей, як 

спритність та координація, дозволив об’єктивно охарактеризувати ситуацію, 

що склалася в науці та практиці спортивної боротьби та бойових мистецтв. 

Вперше виявлено диспропорцію в системі знань і практичній діяльності, яка 

проявляється в переважній увазі та інтересі до техніки прийомів і рухових 

дій, техніко-тактичної підготовки на тлі недооцінки значущості рухових 

якостей і фізичної підготовки. Це проявилося у суперечності підходу до 

контролю за розвитком спритності та координації, у відсутності тестів, що 

відображають специфіку рухової діяльності. 

Вперше показано, що в рукопашному бою значно більшою мірою, ніж 

у інших видах спортивних єдиноборств, ефективність рухових дій 

забезпечується не тільки ступенем засвоєння ефективних прийомів і рухових 

дій у вигляді стійких навичок, а здатністю до оперативного сенсомоторного 

реагування на основі рухової пам’яті з формуванням рухових дій, адекватних 

особливостям конкретної ситуації, що часто є несподіваною і 

непередбачуваною. 

Вперше сформульовано чіткі визначення понять «спритність» та 

«координація», обґрунтовано принципові відмінності між ними, які повинні 

знайти відображення в змісті спеціальних тестів, засобах і методах розвитку 

цих рухових якостей. 

Прийнятий підхід до тестування спритності та координації дозволив 

розробити і довести інформативність спеціальних тестів для контролю за 

рівнем розвитку цих якостей. Також продемонстровано однобічність та 

недостатню інформативність рекомендованих у спеціальній літературі і 
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програмно-нормативних документах підходів до підбору і розробки методів 

контролю спритності та координації. 

Вперше розроблено систему комплексного тестування спритності та 

координації єдиноборців із використанням чотирьох тестів з різноманітною 

руховою програмою, побудованих винятково на специфічному для 

рукопашного бою руховому матеріалі. 

Вперше експериментально підтверджено значення статодинамічної 

стійкості тіла спортсменів для ефективного періоду переходу від одних 

рухових дій до інших під час виконання складних програм різноманітних 

рухових дій у рукопашному бою. 

На основі досліджень автором розширено знання щодо підвищення 

ефективності процесу фізичної та технічної підготовки спортсменів, які 

спеціалізуються у спортивній боротьбі і бойових мистецтвах, а також бійців 

спеціальних підрозділів силових міністерств і відомств на основі 

інтегративного підходу до вдосконалення техніко-тактичної майстерності та 

розвитку рухових якостей. 

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації. 

В цілому позитивно оцінюючи дисертацію, слід відзначити окремі 

дискусійні питання та зауваження: 

1. В розділі 1 на стор. 27 написано «німецьке дзю-дзюцу. Ймовірно, це 

є технічна помилка тому, що існує «японське дзю-дзюцу». 

2. В розділі 2 (2.1.7, стор. 63) автор описує тестування спритності та 

координації. Бажано було б більш ретельно розкрити сутність модифікації 

тесту В.Ф. Бойка. 

3. На стор. 64-65 (рис. 2.1) у 1 пункті виконання тесту не визначено які 

саме удари ногами необхідно виконувати – прямі, бокові чи, можливо з 

розвороту? Теж саме стосується і пункту 8 – написано «лівою, правою (прямі 

удари)», але не визначено рукою чи ногою. 

4. На стор. 72 мова йдеться про «третій дорослий розряд», але в 

спортивній класифікації немає поняття «дорослий» розряд. Ймовірно автор 

мав на увазі «спортивний розряд». 



 11 

5. У підрозділі 3.3 (стор. 82-86) автор доводить безперспективність 

оцінки спеціальної сенсомоторики спортсменів-єдиноборців для тестування 

спритності та координації. Дані дослідження проводились автором із 

визначенням взаємозв’язку між рейтингом спортсменів з показниками 

сенсомоторики, а також між кожним з п’яти показників сенсомоторних 

функцій. Можливо було б доцільно дослідити взаємозв’язок між даними 

показниками і результатами запропонованих автором спеціальних тестів. 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Нікітенка Олексія Володимировича має достатнє 

теоретичне й практичне значення і є самостійним завершеним науковим 

дослідженням, де висвітлено нові науково обґрунтовані результати, що 

розв’язують важливу наукову проблему. 

За актуальністю порушеної проблеми, новизною отриманих результатів 

та практичним значенням дисертація Нікітенка О.В. за темою: «Розвиток 

спритності та координації спортсменів, які спеціалізуються у боротьбі та 

бойових мистецтвах (на матеріалі рукопашного бою)» відповідає п. 11 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами, 

внесеними з постанови Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 

року, № 1159 від 30.12.2015 року і № 567 від 27.07.2016 року), а її автор 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата наук з фізичного 

виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 – Олімпійський і професійний 

спорт. 

 


