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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасний ритм життя вимагає від молодих людей 

все більшої напруги сил. Нервові, розумові та фізичні перевантаження, 

пов’язані з оволодінням складної сучасної техніки, стреси професійного і 

побутового характеру ведуть до порушення обміну речовин, надмірної ваги, 

до виникнення серцево-судинних захворювань. До того ж обсяг рухової 

активності людини протягом дня зведений до мінімуму: малорухомий спосіб 

життя, автоматизація роботи, транспорт, ліфти, використання техніки у 

побуті обумовили неприпустимий дефіцит рухової діяльності людини.  

Кікбоксінг є порівняно молодим видом спорту, що розвивається за 

декількома версіями і розширює свою географію, набуваючи великої 

популярності в суспільстві, особливо в підлітковому і молодіжному 

(студентському) віці. [23, 32, 39]. Одна з найбільш поширених версій  - 

кікбоксінг WPKA, який в Україні представляє Український Союз Кікбоксінгу 

(далі – УСК). Кікбоксінг WPKA є офіційно визнаним в Україні видом спорту. 

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту своїм наказом № 2014 

від 15.06.2009 р. надало УСК статус національної спортивної організації [32]. 

З 2011 року «Український Союз Кікбоксингу» постійно проводить 

Чемпіонати України з кікбоксингу WPKA серед студентів вищих навчальних 

закладів. 

На думку фахівців підвищення якості підготовки студентів-кікбоксерів 

пов’язано не тільки із запровадженням в їх тренувальний процес найбільш 

ефективних форм, засобів і підходів до організації навантаження, але і з 

використанням різноманітних методів, що дозволяють стимулювати високі 

темпи становлення спортивної майстерності [32, 39]. 

Для того, щоб підвищити значення фізичної культури, молода людина 

повинна усвідомити важливість її ролі у своєму житті. І чим раніше вона це 

зрозуміє, тим більшого зможе домогтися і в своєму особистому житті, і на 

професійному поприщі. Саме тому необхідно не тільки усвідомити 
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важливість фізичних вправ для молодих людей, а й вести здоровий і фізично 

активний спосіб життя з раннього віку [3, 19]. 

Вправи з обтяженням для підвищення рівня силових здібностей завжди 

були популярні серед спортсменів-єдиноборців, молоді і людей, які прагнуть 

вести здоровий спосіб життя. Останнім часом цей напрям у спорті 

розвивається особливо бурхливо і тому набули поширення нові види вправ і 

силових комплексів [23, 32].  

Фізична підготовка в кікбоксингу поділяється на загальну та 

спеціальну. Загальна фізична підготовка (ЗФП) спрямована на підвищення 

загальної працездатності, спеціальна фізична підготовка (СФП) - на 

виховання спеціальних фізичних якостей, здатних сформувати у вихованців 

навички й уміння максимально ефективно реалізовувати техніко-тактичні дії 

у змаганнях та у підготовці до них [32]. 

Численні дані спеціалізованих джерел свідчать про те, що в юнацькому 

віці спостерігається низький рівень розвитку сили та швидкісно-силових 

якостей. Окрім того, неможливо не помітити низьку наукову й методичну 

забезпеченість фізичної підготовки юнаків і молоді, які навчаються в різних 

закладах освіти. Особливо брак належного теоретико-методологічного рівня 

відчувається в студентському кікбоксингу [23]. 

Відомо, що будь-яка рухова активність людини пов’язана з природним 

проявом різних м’язових зусиль динамічного й статичного характеру. У цих 

м’язових проявах найбільш важливе місце посідає така фізична якість, як 

сила. Водночас науковці здебільшого одностайно збігаються на думці про те, 

що за допомогою низки вправ і методики дозованих обтяжень удається 

ефективніше розвивати силові здібності осіб молодого віку [14, 25]. 

Окремі наукові дані дають підстави говорити про те, що за умови 

правильного поєднання динамічних і статичних напруг можна одержати 

більш виражені результати у прирості сили як у дорослих, так і юних 

спортсменів-єдиноборців [7, 11, 19].  



6 
 

 
 

Отже, постає потреба в досконалому вивчені існуючих методик 

спеціальних систем фізичних вправ, спрямованих на розвиток силових 

здібностей у студентів-кікбоксерів 17 років. 

Об’єкт дослідження: учбово-тренувальний процес студентів-

кікбоксерів віком 17 років. 

Предмет дослідження: вплив розвитку силових здібностей при 

виконанні вправ з обтяженням у студентів-кікбоксерів 17 років.  

Мета дослідження: перевірити дослідним шляхом вплив вправ з 

обтяженням на розвиток силових здібностей у студентів-кікбоксерів 17 років 

і розробити оптимальну методику тренування. 

Завдання дослідження: 

 проаналізувати науково-методичну літературу з розвитку 

силових здібностей у студентів-кікбоксерів віком 17 років при використанні 

вправ з обтяженням; 

  розробити методику розвитку силових здібностей у студентів-

кікбоксерів при виконанні вправ з обтяженням; 

 на практиці перевірити ефективність обраної методики за 

результатами проведення педагогічного експерименту. 

Методи дослідження: педагогічний експеримент, педагогічне 

спостереження, тестування, контрольні випробування і методи математичної 

статистики для опрацювання отриманих результатів. 

Практичне значення отриманих результатів: 

 експериментальним методом встановлено недосконалість 

існуючої методики тренування студентів-кікбоксерів з використанням 

додаткової ваги, що негативно впливає на розвиток силових здібностей; 

 запропонована нова ефективна методика тренування (комплекс 

вправ з обтяженням) для розвитку силових здібностей у студентів-

кікбоксерів віком 17 років без шкоди для здоров’я, яка перевірена на 

практиці.  

 



7 
 

 
 

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ СИЛОВИМИ ВИДАМИ 

СПОРТУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

1.1 Анатомо-фізіологічні особливості організму юнаків 

Фізична підготовка – це система занять фізичними вправами, яка 

спрямована на розвиток всіх фізичних якостей (сила, витривалість, 

швидкість, спритність, гнучкість) в їх гармонійному поєднанні. 

Юнацький вік є завершенням фізичного дозрівання. Найшвидше в цей 

період запам’ятовуються часові параметри рухів, дещо довше – просторові, а 

найбільшу кількість повторень потрібна для запам’ятовування м’язових 

зусиль. У юнаків спостерігається більш інтенсивний розвиток точності 

м’язово-рухових відчуттів, швидкості складної реакції, темпу рухів і 

швидкісної витривалості. Ґрунтуючись на теорії безперервності у процесі 

психічного й фізичного розвитку людини, кожному віковому періоду 

властива чутливість до певних впливів, що зумовлює формування структури 

спеціальних здібностей[1]. 

Більшість дослідників схиляється до думки, що найбільш ефективними 

є статичні напруги максимальної потужності тривалістю до 5–6 с. То ж 

прибічники цієї концепції не вбачають істотних розбіжностей у застосуванні 

такого навантаження під час тренування дорослих і юних спортсменів [1,2]. 

Організм юного спортсмена за анатомо-фізіологічною будовою та 

функціональними можливостями відрізняється від організму дорослої 

людини. Рання спеціалізація, досягнення результатів за будь-яку ціну, 

навпаки, часто спричиняє травматизм і серйозні захворювання, що 

гальмують зростання та розвиток [5]. 

В юнацькому віці кісткова система майже сформована. Повного 

скостеніння хребта й тазу, однак, ще не відбулося. Отже, навантаження на 

силу та витривалість переносяться погано. Із огляду на це значні фізичні 

навантаження неприпустимі. Зберігається ризик виникнення сколіозів, 

уповільнення зростання та ін.  
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М’язовій системі в цьому віці властиве посилене зростання (розвиток) 

м’язів і збільшення їхньої сили, особливо у юнаків. Удосконалюється 

координація рухів. До того ж починається статеве дозрівання, 

супроводжуване підвищеною збудливістю нервової системи та її нестійкістю, 

що несприятливо позначається на пристосуванні до фізичних навантажень і 

процесів відновлення. Таким чином, під час проведення занять стосовно до 

юнаків рекомендується дотримуватися суворо індивідуального підходу 

[2,12]. 

1.2 Анатомо-фізіологічні особливості м’язової діяльності юнаків 

Згідно з багатьма даними літературних джерел під час фізичних 

навантажень у м’язах відбуваються істотні зміни, і це цілком природно. 

Працюючі м’язи краще насичуються кров’ю, у зв’язку з чим поліпшується 

живлення, посилюється обмін необхідних речовин, збільшуються маса й 

обсяг унаслідок збільшення площі та поперечного перетину м’язових 

волокон, збільшуються сила м’язів, швидкість скорочення, підвищується 

еластичність і розтяжність [1,7]. 

Як відомо, пришвидшення серцебиття та дихання відбувається після 

значного фізичного навантаження, що пов’язано з прискоренням 

надходження енергетичних речовин і кисню до м’язів [2]. 

Унаслідок тривалих тренувань, однак, починають споживатися 

економічно кисень і енергетичні речовини, і до серцево-судинної системи 

висуваються вже менш суворі вимоги. Серцево-судинна система також зазнає 

низки змін, пристосовуючись до виконання більшої роботи. Кількість крові, 

що викидається серцем, з кожним скороченням збільшується [2].  

Якщо в людей, які займаються спортом, у стані спокою частота 

серцевих скорочень перебуває в межах 66–80 уд./хв, то у спортсменів вона 

зменшується на 15–20 уд./хв [13]. 

У процесі тренування відбуваються зміни й у характері дихання. У 

стані спокою частота дихання (ЧД) у спортсменів складає 6–10 дих. на 
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хвилину, а в тих, хто не займається спортом, вона складає 16–18 дих. на 

хвилину. Глибина дихання у спортсменів зростає [14,24]. 

Під впливом систематичних і тривалих навантажень фізичного 

спрямування спостерігаються такі зміни в кістковій системі, як потовщення 

кіркового шару, збільшення поперечного розміру трубчастих кісток, 

виникнення гребенів та горбів на поверхні кісток.  

1.3 Особливості виховання силових здібностей у юнаків 

Силу спортсмена можна визначити за його здатністю долати зовнішній 

опір або протидіяти йому за допомогою м’язової напруги[7, 30]. 

Згідно з висновками Ю. В. Верхошанського [7] головними завданнями 

фізичної силової підготовки спортсменів є такі: збільшити силові можливості 

для ефективного спортивного вдосконалення; забезпечити та зберегти силові 

можливості з огляду на особливості етапів багаторічного процесу 

спортивного вдосконалення; сконцентрувати та виховати силові здібності, з 

зважаючи на специфічні особливості техніки обраного виду спорту. 

У процесі виховання сили дослідники рекомендують дотримуватися 

таких правил: більшість силових вправ за характером мають наближатися до 

технічних змагальних вправ; вправи на силу мають відповідати віку, статі, 

підготовленості й індивідуальним особливостям спортсмена; тренувальному 

уроку із застосуванням вправ на силу має передувати гарна розминка; якщо 

сумарна величина навантаження велика, відпочинок між заняттями має бути 

тривалим. 

Засобами виховання сили є вправи з підвищеним опором, тобто силові 

вправи з обтяженням, що поділяються на дві групи [7]. 

Перша – вправи із зовнішнім опором. Зовнішнім опором під час 

тренування є: гравітаційні сили – вага предметів (гантелі, штанги тощо).  

Друга група – вправи гравітаційного тяжіння ваги власного тіла. 

Окрім того силові вправи мають брати до уваги ступінь вибіркового, 

загального та локального впливів. Класифікують силові вправи за режимом 
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функціонування м’язових груп: статичні (ізометричні); динамічні; власне 

силові; переборювальні вправи; поступальні вправи. 

До силових якостей спортсмена зараховують також силову 

витривалість – здатність порівняно довго й багаторазово виявляти 

оптимальні зусилля [17,31,32]. 

Відповідно до загальної класифікації засобів тренування виділяють 

загально-підготовчі, спеціально-підготовчі та змагальні силові вправи. 

Загально-підготовчі силові вправи здебільшого обираються з арсеналу 

засобів спортивно-допоміжної гімнастики. Варто також додати, що 

спеціально-підготовчі силові вправи є елементами силових дій, які мають 

характер спрямованих силових навантажень [6, 26,33]. 

Змагальні силові вправи рекомендується використовувати з відносно 

невеликими додатковими обтяженнями під час підготовки до участі у 

змаганнях [4]. 

Під час виконання силових вправ використовуються такі методи і їхні 

поєднання: метод максимальних зусиль – спортсмен виконує 1-2 рухи з 

максимальною для нього вагою або прикладає максимальне зусилля; метод 

повторних зусиль – спортсмен повторює одну вправу багаторазово (до 

втоми); метод динамічних зусиль – спортсмен, прикладаючи зусилля, 

намагається виконати рух якнайшвидше; ізометричний метод полягає в 

докладанні максимальних зусиль у статичному режимі. Кожна вправа 

виконується з максимальним напруженням м’язів протягом 7-10 с. по 3-5 

повторів з відпочинком між вправами у 2-3 хв [34].   

1.4  Методи розвитку силових здібностей у студентів-кікбоксерів віком 17 

років. 

На етапі спеціалізованої базової підготовки (вік спортсменів 17-19 

років, згідно з «Робочою програмою для ДЮСШ (кікбоксинг WPKA)»), 

багато показників розвитку організму юнаків та дівчат наближається до 

розвитку дорослої людини. В цьому віці рекомендується виконання фізичних 

навантажень великої інтенсивності. Більшість функцій організму 
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перебувають у стадії останнього етапу розвитку. Притаманний високий 

ступінь функціональної досконалості, серцево-судинна система готова до 

високих навантажень. Від вихованців цієї вікової групи можна чекати 

найвищих спортивних результатів [32]. 

Фізична підготовка студента-кікбоксера - процес, спрямований на 

розвиток основних рухових якостей: сили, швидкості, витривалості, 

гнучкості та координаційних здібностей. Без розвитку фізичних якостей на 

певному рівні не можлива успішна діяльність у будь-якому виді спорту, тому 

можна вважати, що фізична підготовка є фундаментом для успішного 

розвитку спортсменів у всіх інших видах підготовки. 

Під силою людини варто розуміти її здатність переборювати опір або 

протидіяти йому за рахунок діяльності м'язів. Виділяють такі основні види 

силових якостей: максимальну силу, швидкісну силу й силову витривалість 

[32, 39]. 

Максимальна сила кікбоксера - найвищі можливості, які спортсмен 

здатний проявити під час максимального довільного м’язового скорочення. 

Рівень максимальної сили визначається величиною зовнішнього опору, який 

він переборює або нейтралізує при повній довільній мобілізації можливостей  

нервово-м’язової системи[23]. 

Швидкісна сила в кікбоксингу - здатність нервово-м’язової системи до 

мобілізаціїфункціонального потенціалу для досягнення високих показників 

сили вмаксимально короткий час. Швидкісну силу, що проявляється в умовах 

досить великого опору, прийнято визначати як вибухову силу, а силу, що 

проявляється в умовах протидії відносно невеликому і середньому опору з 

високою початковою швидкістю, - стартовою[23, 39]. 

Силова витривалість кікбоксера- здатність тривалий час підтримувати 

доситьвисокі силові показники. Рівень силової витривалості проявляється в 

здатності спортсмена переборювати стомлення, досягати великої кількості 

повторень рухів або в тривалому застосуванні сили в умовах протидії 

зовнішньому опору[39]. 
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Різні види силових якостей в екстремальних умовах проявляються не 

ізольовано, а в складній взаємодії, обумовленій техніко-тактичним арсеналом 

кікбоксера, рівнем розвитку інших рухових якостей. 

Процес силової підготовки повинен бути спрямований на розвиток 

різних силових якостей, підвищення активної м’язової маси, зміцнення 

сполучної й кісткової тканин, поліпшення статури. Паралельно з розвитком  

сили створюються передумови для підвищення рівня швидкісних якостей,  

гнучкості, координаційних здібностей. 

Основними засобами розвитку сили є вправи з різного роду 

обтяженнями (гантелі, штанги, гирі, власна вага тощо), додатковими - вправи 

з використанням опору зовнішнього середовища (біг у гору, плавання на  

швидкість, біг по снігу або піску), еспандерів, гумових джгутів, вправи з  

протидією партнера. 

У перші 2-3 роки активних занять силові якості розвиваються досить 

швидко за умови дотримання основних принципів раціональної побудови 

процесу підготовки: рівномірний вплив на всі м’язові групи, поступове 

збільшення навантажень, раціональне чергування спрямованості занять,  

підбір оптимальних навантажень та кількості повторень у підходах, загальна  

кількість підходів у занятті тощо. 

Витривалість у кікбоксингу - здатність до ефективного виконання 

вправи на тліборотьби із стомленням, що розвивається. Рівень розвитку цієї 

якостіобумовлюється енергетичним потенціалом організму, його 

відповідністю довимог конкретного виду спорту (виду діяльності), 

ефективністю техніки йтактики, психічними можливостями. Витривалість 

забезпечує не тількивисокий рівень м’язової активності в тренувальній та 

змагальній діяльності,але й віддалення процесу стомлення і протидію йому.  

Розрізнюють такі види витривалості кікбоксера: загальна і спеціальна; 

тренувальна і змагальна; локальна, регіональна і глобальна; аеробна та  

анаеробна; м’язова і вегетативна; сенсорна та емоційна; статична і 
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динамічна; 

швидкісна і силова[23, 32, 39]. 

Загальна витривалість кікбоесера - здатність до ефективного й 

тривалого виконання роботи помірної інтенсивності (аеробного характеру), в 

якій бере участь значна частина м’язового апарату. 

Спеціальна витривалість кікбоксера - здатність до ефективного 

виконання роботий подолання стомлення в умовах, детермінованих 

вимогами змагальноїдіяльності в конкретному виді спорту. 

У групах спеціалізованої базової підготовки навчально-тренувальна 

робота проводиться з студентами-кікбоксерами, які з успіхом закінчили 

попередню базовупідготовку, були наполегливими під час оволодіння 

технікою й тактикоюкікбоксингу, спрямовували свої зусилля на подальше 

підвищення рівнямайстерності, а також адаптувалися до сучасних режимів 

тренування. На цьому етапі, одним із найважливіших завданнь є  

підвищення рівня загальної та спеціальної фізичної підготовленості, та 

функціональних можливостей [23, 32]. 

Всі вправи, спрямованні на розвиток сили і функціональних 

можливостей кікбоксерів,  за характером поділяються на три основні групи: 

групи локального (участь менше 1/3 всіх м’язів), регіонального (участь від 

1/3 До 2/3 м’язів), загального впливу на м'язи (участь не менше 2/3 

загального обсягу м’язів). 

У метод максимальних зусиль також входять вправи з понад 

максимальними, субмаксимальними і максимальними опорами і 

обтяженнями. Тренувальна дія даного методу також направлена на 

вдосконалення здібностей центральної моторної зони, генерувати потік 

імпульсації на мотонейрони. Також даний вплив спрямований на збільшення 

потужності механізмів енергозабезпечення м’язових скорочень. Метод 

забезпечує розвиток здатності м’язів до скорочення, до прояву максимальної 

сили, але буз видимого збільшення м’язової маси. Існує кілька прийомів для 
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практичного застосування даного методу, а саме: рівномірний, «піраміда», 

максимальний [3]. 

В ході методу повторних зусиль саме кількість повторень вправ з 

оптимальним або субмаксимальним вагою є основним тренувальним 

фактором, на відміну від граничного ваги. При використанні цього методу 

використовують різні варіанти формування тренування. Залежно від обраних 

компонентів вправи спрямованість методу може широко варіювати [3]. 

«Ударний» метод прийнято застосовувати для тренування різних груп 

м’язів. [3]. 

Можна також застосувати «ударний метод» в ході тренування інших 

груп м'язів з вагою тіла або з обтяженням. [3,9]. 

Вплив вправ на розвиток сили значно збільшується, за умови якщо 

дотримуватися вищевказаних правил. 

Короткочасна напруга м’язів без зміни їх довжини характеризується 

ізометричним методом. Вправи, виконані цим методом, застосовують в 

якості додаткових коштів розвитку сили[1].  

Отже, слід виконувати в одній серії 2-3 підходи по 5-6 напружень на 

протязі 4-6 секунд і обов’язковим відпочинком протягом 1 хвилини. Можна 

робити 1-2 підходи з перервою в 3-5 хвилин. По завершенні ізометричних 

вправ рекомендується робити вправи на розслаблення, а після вибрати 

помірну інтенсивність в динамічних вправах [1]. 
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РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Методи досліджень. 

Під час виконання роботи були використанні наступні методи 

дослідження:теоретичний аналіз і узагальнення;педагогічне спостереження; 

тестування, контрольні випробування;педагогічний експеримент; обробка 

методами математичної статистики отриманих результатів  

Педагогічний експеримент - це комплексний метод дослідження, в 

якому використовуються методи спостереження, опитування , контрольні 

випробування тощо і який забезпечує об’єктивну перевірку правильності 

висунутої дослідником гіпотези [5]. 

2.2 Педагогічні спостереження  

Педагогічні спостереження мають багато ознак, кожна з яких може 

служити підставою для їх групування за видами. 

За обсягом спостереження можуть бути загальні й окремі, які ще 

називають тематичними [5]. 

За програмою спостереження можуть бути розвідувальні й основні. 

Розвідувальні спостереження не мають чітко розробленої програми і є, 

зазвичай, попередніми. Тому в процесі проведення їх програма 

трансформується. В неї входять нові положення і виключаються попередньо 

передбачені  [5]. 

Основні спостереження проводяться за чітко розробленою програмою і 

передбаченими засобами фіксації їх результатів, що дозволяє залучати до 

спостережень помічників, яким доручають фіксувати беззастережно видимі 

події і факти за принципом «так», «ні» і реєструвати їх у протоколах, що не 

вимагають уточнень. [5]. 

2.3 Педагогічне тестування  

Тестування і контроль випробувань проводяться для визначення стану 

або здібностей спортсменів-єдиноборціцв. 
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Міра інформативності тесту визначається зіставленням його зі 

спортивним результатом або з тестом-критерієм. Надійність тесту – це 

ступінь збігу результатів при повторному тестуванні одних і тих же людей в 

однакових умовах [5]. 

Критеріями надійності є: стабільність (відтворюваність) – це такий 

різновид надійності, яка проявляється в ступеня збігу результатів тестування, 

коли перше і подальші вимірювання розділені певним часовим інтервалом; 

узгодженість – незалежність результатів тестування від особистих якостей 

людини; еквівалентність – рівнозначні результати тестування при 

використанні контрольних вправ [5]. 

2.4 Теоретичний аналіз і узагальнення.  

Аналіз наукової та спеціальної літератури здійснювався з метою 

вивчення стану проблеми впливу вправ з обтяженням на розвиток силових 

здібностей студентів-кікбоксерів віком 17 років. В основі літературного 

аналізу розглядалися: проблеми і перспективи активного застосування 

різноманітних обтяжень для більш ефективного розвитку силових здібностей 

у студентів-кікбоксерів 17 років [5]. 

2.5 Обробка отриманих результатів.  

Для обробки отриманих результатів були обрані два критерії, а саме 

критерій Вилкоксона і критерій Манна-Уітні. 

Критерій Вилкоксона застосовується для зіставлення показників, 

виміряних в двох різних умовах на одній і тій же вибірці випробуваних. 

Він дозволяє встановити не тільки спрямованість змін, але і їх 

вираженість. З його допомогою ми визначаємо, чи є зрушення показників в 

якомусь одному напрямку більш інтенсивним, ніж в іншому. 

Критерій Манна-Уітні призначений для оцінки розходжень між двома 

вибірками за рівнем якої-небудь ознаки, кількісно виміряного. Він дозволяє 

виявляти відмінності між малими вибірками, коли n1, n2≥3 або n1 = 2, n2≥5. 
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Емпіричне значення критерію U відображає те, наскільки велика зона 

збігу між рядами. Тому чим менше Uемп, тим більш імовірно, що відмінності 

достовірні [5]. 

 

2.6 Організація дослідженя 

З метою дослідження впливу розробленої автором методики, було 

проведено педагогічний експеримент на базі СК «ШТОРМ» м. Кременчука, 

СК «Політехнік» м. Кременчука, КДЮСШ №1 (відділення кікбоксингу) м. 

Кременчук. Тривалість експерименту 2місяців (з вересня 2020 року по 

листопад 2020 року).  

Комплектація експериментальної і контрольної груп проводилась із 

студентів-кікбоксерів Полтавської обласної федерації з кікбоксінгу WPKA 

віком від 17 років. Під час експерименту кікбоксери знаходились на етапі 

спеціалізованої базової підготовки. До вищеозначених груп було зараховано 

кікбоксерів першого розряду (по 10 чоловік) і кандидати в майстри спорту 

(по 2 чоловік) загальною кількістю 15 спортсменів і кожній, зі стажем занять 

3-5 років, вагою тіла 55-90 кг. До експериментальної групи увійшли 

кікбоксери СК «Політехнік» м. Кременчук, до контрольної – кікбоксери 

КДЮСШ №1 м. Кременчук, СК «ШТОРМ» м. Кременчук. 

Розроблений комплекс вправ з обтяженням був спрямованій на 

розвиток силових здібностей у студентів-кікбоксерів. Спортсмени з 

контрольної групи займалися при звичайному режимі занять, тобто за 

робочою програмою для ДЮСШ (кікбоксинг WPKA). 

Представники експериментальної групи займалися з використанням 

спеціально розробленої методики, що включає три заняття, спрямованні на 

вдосконалення силових якостей, в тиждень, а також два додаткових заняття з 

розвитку витривалості у юнаків. Заняття проводилися протягом 45 хвилин.  
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РОЗДІЛ 3 РІВЕНЬ СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-

КІКБОКСЕРІВ 17 РОКІВ НА ПОЧАТКУ ЕКСПЕРИМЕНТУ 

3.1 Дослідна методика розвитку силових здібностей, при 

використанні вправ з обтяженням, у студентів-кікбоксерів віком 17 

років 

Для дослідження була обрана методика на основі програми вправ 

Карасьова А.В. В неї були внесені певні доповнення і вона протестована на 

експериментальній групі юнаків віком 17 років. Заняття за цієї програмою 

проводилися протягом двох місяців. На початку кожного місяця юнаки 

змінювали не тільки вправи для виконання але і кількість навантаження за 

одне заняття. Саме такий підхід до виконання вправ і дав позитивні 

результати наприкінці педагогічного експерименту. Увесь комплекс вправ 

представлений у додатку А. 

3.2 Перевірка силових здібностей у студентів-кікбоксерів до 

початку експерименту 

Для того аби отримати правильні дані експерименту необхідно 

перевірити і зафіксувати рівень силових здібностей у спортсменів віком 17 

років в експериментальній і контрольній групі. Саме тому перед початком 

експерименту запропоновано виконати три види вправ з різними 

обтяженнями кожному юнаку в обидвох групах і зафіксувати ці результати а 

дані занести до таблиці, що й було зроблено. Вихідні дані тестування 

силових здібностей юнаків представлено у вигляді таблиці в додатку Б. 

3.2.1 Оцінка фізичного здоров’я перед початком експерименту 

Перед початком експерименту було не тільки визначено кількість 

повторів вправи, яку може виконати юнак із кожної досліджуваної групи 

(силовий індекс), але й індекс Руф’є. для проведення проби вимірювали 

пульс випробуваного за 15 с (Р1) у положенні сидячи, потім протягом 45 с 
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обстежуваний виконував 30 присідань, виносячи руки вперед. Після 

виконаного навантаження у положенні сидячи підраховували пульс за перші 

15 с (Р2) та останні 15 с (Р3) першої хвилини періоду відновлення.  

Формула для розрахунку індексу:  

ІР =
4∙(Р1+Р2+Р3)−200

10
  (ум. од. ),                            (3.1) 

Оцінка індексу: високий рівень – менше 3; рівень вище середнього від 

4 до 6; середній – від 7 до 9; рівень нижче середнього – від 10 до 14; низький 

рівень – від 15 та вище.  

Це дало змогу визначити рівень фізичної підготовки досліджуваних 

осіб до проведення експерименту.  

3.3 Психологічні методи 

Використання методики А.А. Реан «мотивація успіху та страх невдач». 

Відповідно до теоретичних уявлень американських психологів Д. Аткінсона і 

Д. Мак-Клелланда мотив досягнення складається з протилежних 

мотиваційних тенденцій – мотиву прагнення до успіху і мотиву уникнення 

невдачі.  

Мотивація успіху, поза сумнівом, носить позитивний характер. При 

такій мотивації дії людини направлені на те, щоб досягти конструктивних, 

позитивних результатів. Особова активність тут залежить від потреби в 

досягненні успіху. 

Аналіз багато чисельних експериментів, що стосуються цієї проблеми, 

дозволяє намалювати узагальнений портрет цих двох типів мотивації, 

орієнтованих, відповідно, на успіх і на невдачу. 

Методика «Мотивація успіху та боязнь невдач» А.А. Реан представлена 

у Додатку В. 

3.4 Критерій Манна-Уітні для порівняння експериментальної 

групи і контрольної для перевірки достовірності підібраних груп 

Таблиця 3.1 – Результат підтягування перед початком експерименту 

№ п/п Вибірка 1 Ранг 1 Вибірка 2 Ранг 2 
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1 2 3 4 5 

1 11 13 13 19 

2 9 7,5 11 13 

  Продовження таблиці  3.1  

1 2 3 4 5 

3 7 2,5 15 21,5 

4 9 7,5 13 19 

5 9 7,5 9 7,5 

6 7 2,5 11 13 

7 15 21,5 5 1 

8 12 16,5 8 4,5 

9 11 13 12 16,5 

10 17 23 10 10 

11 11 13 8 4,5 

12 19 24 13 19 

Сумма  151,5  148,5 

Результат: UЭмп = 70,5, знаходиться в зоні незначимості. 

Таблиця 3.2 – Результат віджимання перед початком експерименту  

№ п/п Вибірка 1 Ранг 1 Вибірка 2 Ранг 2 

1 13 12 11 8 

2 14 14,5 13 12 

3 8 2 20 23,5 

4 11 8 11 8 

5 9 4 15 17,5 

6 9 4 10 6 

7 12 10 7 1 

8 18 21 9 4 

9 15 17,5 15 17,5 

10 19 22 15 17,5 



21 
 

 
 

11 13 12 14 14,5 

12 20 23,5 16 20 

Сумма  150,5  149,5 

Результат: UЭмп = 71,5, знаходиться в зоні незначимості. 

 

Таблиця 3.3 – Результат вправ перед початком експерименту 

№ п/п Вибірка 1 Ранг 1 Вибірка 2 Ранг 2 

1 25 16,5 28 21,5 

2 22 8,5 24 13 

3 22 8,5 30 24 

4 24 13 21 6 

5 25 16,5 23 10,5 

6 20 3,5 27 19,5 

7 25 16,5 15 1 

8 25 16,5 17 2 

9 27 19,5 29 23 

10 20 3,5 24 13 

11 21 6 21 6 

12 28 21,5 23 10,5 

Сумма  150  150 

Результат: UЭмп = 72, знаходиться в зоні незначимості. 

Провівши розрахунки за допомогою критерію Манна-Уітні для двох 

груп студентів-кікбоксерів, одна з яких є експериментальною, а інша – 

контрольною, за трьома результатами вправ, а саме підтягування, 

віджимання і вправи на прес, перед початком експерименту, можна зробити 

висновок про правильність підбору дослідних груп, адже критерій 

знаходиться в зоні не значимості (більше 0,05), що говорить про  коректність 

експериментних даних. 
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РОЗДІЛ 4 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

4.1 Динаміка розвитку силових здібностей у студентів-кікбоксерів 

за результатами педагогічного експерименту 

 

В результаті проведеного педагогічного експерименту відмічена 

динаміка росту силових показників як індивідуальних так і 

середньогрупових. Після завершення 2-х місячного терміну тренування були 

проведені повторні тестування в обох групах результати яких занесені до 

таблиці 4.1 та 4.2. 

 

Таблиця 4.1 – Результати тестування по завершені експерименту на 

визначення силових здібностей у юнаків експериментальної групи 

№ 

п/п 

П.Б.І. Вага, кг Тест 

Підтягування 

(кількість 

разів) 

Віджимання 

(кількість 

разів) 

Вправи на прес 

(кількість разів) 

1 2 3 4 5 6 

1 Соколов А.І. 62,8 17 21 34 

2 Семенов П.Р. 62,5 15 25 32 

3 Алексеєв М.Г. 59 13 16 30 

4 Максимов Н.Д. 64,3 19 21 29 

5 Сорокін А.І. 63 16 16 36 

6 Марков П.С. 63 13 18 29 

7 Тіхонов Н.С. 65,6 25 14 34 

8 Чистяков Е.М. 65,6 18 24 36 

9 Антіпов Н.Ж. 64,3 17 26 33 

10 Худоба П.Д. 65,3 28 29 28 

11 Бошара Є.Т. 67,1 16 16 27 
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12 Голка В.Г. 64,7 27 25 38 

 

 

 

Таблиця 4.2 – Результати тестування по завершені експерименту на 

визначення силових здібностей у юнаків контрольної групи 

№ 

п/п 

П.Б.І. Вага, кг Тест 

Підтягування 

(кількість 

разів) 

Віджимання 

(кількість 

разів) 

Вправи на прес 

(кількість разів) 

1 2 3 4 5 6 

1 Ткаченко П.Р. 65 14 14 32 

2 Онищенко М.Д. 63,2 15 15 29 

3 Романюк С.Ж. 64 17 23 36 

4 Гузенко В.Л. 61 14 14 28 

5 Скрипко П.Б. 61,7 11 16 29 

6 Лещенко В.К. 59 14 13 35 

7 Кривич Г.Р. 58,7 8 9 23 

8 Винич К.Л. 66,6 10 13 21 

9 Мрич К.В. 64,8 15 19 38 

10 Мишкевич В.А. 67,5 16 17 29 

11 Коваль Н.Г. 61,9 12 16 28 

12 Бутко С.М. 62 16 18 32 

 

 

4.2.1 Критерій Вілкоксона для експериментальної групи 

Таблиця 4.3.1 – Результат підтягування для експериментальної групи 

№ п/п Підтягування N R SingR 

До Після 

1 2 3 4 5 6 

1 11 17 6 4,5 -4,5 

2 9 15 6 4,5 -4,5 
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3 7 13 6 4,5 -4,5 

4 9 19 10 10,5 -10,5 

 

1 2 3 4 5 6 

5 9 16 7 8 -8 

6 7 13 6 4,5 -4,5 

7 15 25 10 10,5 -10,5 

8 12 18 6 4,5 -4,5 

9 11 17 6 4,5 -4,5 

10 17 28 11 12 -12 

11 11 16 5 1 -1 

12 19 27 8 9 -9 

 

Результат детальніше: W-значення: 0, середня різниця: -3,58, сума сел. 

ранги: 0, сума отр. ранги: 78, Z-значення: -3,0594, середнє значення (W): 39, 

стандартне відхилення (Вт): 12,75 

 

Таблиця 4.3.2 – Результат віджимання для експериментальної групи 

№ п/п Віджимання N R SingR 

До Після 

1 2 3 4 5 6 

1 13 21 8 6,5 -6,5 

2 14 25 11 11,5 -11,5 

3 8 16 8 6,5 -6,5 

4 11 21 10 9,5 -9,5 

5 9 16 7 5 -5 

6 9 18 9 8 -8 

7 12 14 2 1 -1 

8 18 24 6 4 -4 

9 15 26 11 11,5 -11,5 

10 19 29 10 9,5 -9,5 

11 13 16 3 2 -2 

12 20 25 5 3 -3 
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Результат детальніше: W-значення: 0, середня різниця: -11,58, сума сел. 

ранги: 0, сума отр. ранги: 78, Z-значення: -3,0594, середнє значення (W): 39, 

стандартне відхилення (Вт): 12,75 

 

Таблиця 4.3.3 – Результат вправ для пресуекспериментальної групи 

№ п/п Вправи на прес N R SingR 

До Після 

1 2 3 4 5 6 

1 25 34 9 7 -7 

1 2 3 4 5 6 

2 22 32 10 9,5 -9,5 

3 22 30 8 4,5 -4,5 

4 24 29 5 1 -1 

5 25 36 11 11,5 -11,5 

6 20 29 9 7 -7 

7 25 34 9 7 -7 

8 25 36 11 11,5 -11,5 

9 27 33 6 2,5 -2,5 

10 20 28 8 4,5 -4,5 

11 21 27 6 2,5 -2,5 

12 28 38 10 9,5 -9,5 

 

Результат детальніше: W-значення: 0, середня різниця: -8,33, сума сел. 

ранги: 0, сума отр. ранги: 78, Z-значення: -3,0594, середнє значення (W): 39, 

стандартне відхилення (Вт): 12,75 

 

 

 

4.2.2 Критерій Вілкоксона для контрольної групи 
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Таблиця 4.3.4 – Результат підтягування для контрольної групи 

№ п/п Підтягування N R SingR 

До Після 

1 2 3 4 5 6 

1 13 14 1 1,5 -1,5 

2 11 15 4 10,5 -10,5 

3 15 17 2 4 -4 

4 13 14 1 1,5 -1,5 

5 9 11 2 4 -4 

6 11 14 3 7,5 -7,5 

7 5 8 3 7,5 -7,5 

8 8 10 2 4 -4 

9 12 15 3 7,5 -7,5 

10 10 16 6 12 -12 

11 8 12 4 10,5 -10,5 

12 13 16 3 7,5 -7,5 

 

Результат детальніше: W-значення: 0, середня різниця: -4.33, сума сел. 

ранги: 0, сума отр. ранги: 78, Z-значення: -3,0594, середнє значення (W): 39, 

стандартне відхилення (Вт): 12,75 

Таблиця 4.3.5 – Результат віджимання для контрольної групи 

№ п/п Віджимання N R SingR 

До Після 

1 2 3 4 5 6 

1 11 14 3 8,5 -8,5 

2 13 15 2 4 -4 

3 20 23 3 8,5 -8,5 

4 11 14 3 8,5 -8,5 

5 15 16 1 1 -1 

6 10 13 3 8,5 -8,5 

7 7 9 2 4 -4 

8 9 13 4 11,5 -11,5 

9 15 19 4 11,5 -11,5 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 

10 15 17 2 4 -4 

11 14 16 2 4 -4 

12 16 18 2 4 -4 

 

Результат детальніше: W-значення: 0; середня різниця: -2; сума сел. 

ранги: 0, сума отр. ранги: 78, Z-значення: -3,0594, середнє значення (W): 39, 

стандартне відхилення (Вт): 12,75 

 

Таблиця 4.3.6 – Результат вправ для пресу контрольної групи 

№ п/п Вправи на прес N R SingR 

До Після 

1 28 32 4 1,5 -1,5 

2 24 29 5 3,5 -3,5 

3 30 36 6 5,5 -5,5 

4 21 28 7 7,5 -7,5 

5 23 29 6 5,5 -5,5 

6 27 35 8 9,5 -9,5 

7 15 23 8 9,5 -9,5 

8 17 21 4 1,5 -1,5 

9 29 38 9 11,5 -11,5 

10 24 29 5 3,5 -3,5 

11 21 28 7 7,5 -7,5 

12 23 32 9 11,5 -11,5 

Результат: W-значення: 0; середня різниця: -5,5; сума отр. ранги: 78 

Z-значення: -3,0594: середнє значення (W): 39; стандартне відхилення (Вт): 

12,75. 

Отже, за результатами проведених досліджень були отримані данні, що 

свідчать про збільшення силових здібностей у студентів-кікбоксерів, які 

знаходяться на етапі спеціалізованої базової підготовки, віком 17 років в 
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середньому за трьома показниками на 33,7% в основній досліджуваній групі, 

і на 19,7% в контрольній групі.  

В основній групі показник підтягування збільшився на 38,9%, 

віджимання на 35,8%, вправ для пресу 26,4%, а в контрольній групі ці ж 

показники мають значення 20,9%, 16,6%, 21,6% відповідно.  

 

Таблиця 4.3.7 – Середньогрупові показники покращення силових 

здібностей після експерименту у юнаків віком 16-17 років для двох 

досліджуваних груп у відсотках  

№ 

п/п 

Група  Тест 

Підтягування Віджимання Прес 

Відсотки, % 

1 Експериментальна 38,9 35,8 26,4 

2 Контрольна 20,9 16,6 21,6 

 

Виходячи з цього можна зробити висновок, що запропонована 

методика тренування для збільшення силових здібностей у студентів-

кікбоксерів показала високі результати, а звичайні шкільні тренування мають 

гірший результат майже в тричі. Саме тому досліджувана методика, яка 

протестована на юнаках віком 17 років, має бути введена в користування в 

клубах (приватних і комунальних) та ДЮДСШ, аби отримувати ефективніші 

результати для підвищення силових здібностей у кікбоксерів віком 17 років, 

які знаходяться на етапі спеціалізованої базової підготовки. 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз науково-методичної літератури виявив декілька основних 

принципів в побудові методики тренування для збільшення силових 

здібностей у студентів-кікбоксерів 17 років, а саме: необхідність сурового 

дозування навантажень для запобігання перетренованості організму 

спортсменів; перед початком тренування необхідно обов’язково виконувати 

розминку; концентрація уваги на виконанні вправи, а саме на працюючому 

м’язі або групі м’язів для досягнення більшої ефективності; обов’язковим є 

відпочином між вправами. 

Розроблений комплекс вправ з обтяженням був спрямованій на 

розвиток силових здібностей у підлітків, а також на розвиток зацікавленості к 

регулярним заняттям спортом. Спортсмени з контрольної групи займалися 

при звичайному режимі занять, згідно робочої програми для ДЮСШ 

(кікбоксинг WPKA), тобто за встановленою освітньою програмою. 

Представники експериментальної групи займалися з використанням 

спеціально розробленої методики, що включає три заняття в тиждень, 

спрямованих на вдосконалення силових якостей, а також два додаткових 

заняття з розвитку витривалості. Заняття проводилися протягом 45 хвилин. 

Протестувавши запропоновану методику збільшення силових 

здібностей, створену з урахуванням аналізу науково-методичної літератури, 

можна зробити висновок про те, що юнаки використавши її показали 

результати вище середнього, що підтверджує її ефективність. Щомісячний 

показник збільшення силових здібностей при використанні вправ з 

обтяженням в середньому становить 11,2%. Тобто за три місяці 

експерименту вдалося збільшити силові здібності у студентів-кікбоксерів 

віком 17 років на 33,7% в експериментальній групі, при чому в контрольній 

групі, яка займалася за звичайною програмою, цей показник складає лише 

19,7%. 
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В основній групі показник підтягування збільшився на 38,9%, 

віджимання на 35,8%, вправ для пресу 26,4 %, а в контрольній групі ці ж 

показники мають значення 20,9%, 16,6%, 21,6 % відповідно.  

За результатами проведеної роботи можна рекомендувати дану 

методику для розвитку силових здібностей при застосуванні вправ з 

обтяженням у студентів-кікбоксерів віком 17 років для загального 

користування в спортивних клубах і ДЮСШ країни.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у 

варіюванні різного характеру та інтервалу відпочинку при використанні 

даної методики. 
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Додаток А 

 

Програма вправ, які запропоновано для використання в педагогічному 

експерименті, представлена у трьох комплексах вправ, кожен з яких 

розрахований на місяці тренувань експериментальної групи студентів-

кікбоксерів. Заняття починаються з роботою над усіма групами м'язів. 

Потрібно від 5 до 15  хвилин для початку тренувального навантаження після 

закінчення розминки. Підвищення температури тіла і, внаслідок цього, 

початок потовиділення вважається закінченням розминки. 

Комплекс №1 застосовуваний в перший місяць тренувань. 

1.Віджимання в упорі на брусах: кількість повторень 10-15 разів; 

2.Підтягування на високій перекладині хватом зверху: кількість 

повторень 5-10 разів; 

3.Піднімання ніг до перекладини: кількість повторень 10-15 разів; 

4. Віджимання в упорі на брусах: кількість повторень 10-15 разів; 

5.Підтягування на високій перекладині широким хватом: кількість 

повторень 5-10 разів; 

6. Наклони зі штангою: кількість повторень 10-15 разів. 

Між вправами робити 3 - 5 хвилин. Цей проміжок корисно заповнити 

активним відпочинком або вправами на розтягування м'язів. 

Комплекс вправ № 2, який використовується на другому місяці 

тренувань: 

1. Підтягування широким хватом зверху з киснем поперечини 

потилицею: 2 підходи по 5-15 разів; 

2. Вистрибування вгору, штовхаючись від лави поперемінно однією 

ногою: 2 підходи по 10-20 разів; 

3. Віджимання в упорі на брусах: 1-2 підходи по 10-15 разів; 

4. Підтягування на високій перекладині хватом знизу: 1-2 підходи по 7-

12 разів; 

5. Підйом прямих ніг до перекладини: 2-4 підходи по 8-10 разів; 
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6. Наклони зі штангою: 1-2 підходи 10-15 разів. 

Слід робити перерви між вправами, приблизно на 2-3 хвилини. У 

продовженні цих перерв слід зайнятися вправами на розтягування м'язів, або 

зайнятися активним відпочинком. 

Комплекс вправ № 3 для розвитку сили на 2 місяці тренування: 

1. Підйом переворотом на перекладині: 2-4 підходи по 7-12 разів; 

2.Згинання та розгинання рук (віджимання) в упорі на брусах: 2 - 4 

підходи по 8-15 разів; 

3. Підтягування на перекладині хватом знизу: 2-4 підходи по 8-15 разів; 

4. Підтягування на перекладині хватом зверху: 2-4 підходи по 5-10 

разів; 

5. Присідання на одній нозі: 2-4 підходи по 10-15 разів; 

6. Розведення і зведення ніг в положенні "кут" в упорі на брусах: 2 

підходи по 5-15 разів; 

7. Підйом прямих ніг до перекладини: 2-4 підходи по 8-10 разів; 

8. Наклони зі штангою: 2-3 підходи 10-15 разів. 

Відзначимо також необхідність пауз між вправами для відновлення 

працездатності спортсменів. У цей період також корисно зайнятися активним 

відпочинком, або вправами на розтягування м'язів. 

Після тренування рекомендується спортивні ігри з метою розслабити 

мускулатуру, а також для відновлення працездатності школярів. Розглянуті 

приклади доводять ефективність застосування методики розвитку силових 

здібностей у студентів-кікбоксерів віком 17 років. 
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Додаток Б 

Вихідні результати тестування показників силових здібностей у спортсменів 

експериментальної групи 

№ 

п/п 

П.Б.І. Вага, кг Тест 

Підтягування 

(кількість 

разів) 

Віджимання 

(кількість 

разів) 

Вправи на прес 

(кількість 

разів) 

1 2 3 4 5 6 

1 Соколов А.І. 62 11 13 25 

2 Семенов П.Р. 62 9 14 22 

3 Алексеєв М.Г. 56,7 7 8 22 

4 Максимов Н.Д. 63 9 11 24 

5 Сорокін А.І. 62,3 9 9 25 

6 Марков П.С. 61 7 9 20 

7 Тіхонов Н.С. 65 15 12 25 

8 Чистяков Е.М. 64,6 12 18 25 

9 Антіпов Н.Ж. 63,3 11 15 27 

10 Худоба П.Д. 66,3 17 19 20 

11 Бошара Є.Т. 69,1 11 13 21 

12 Голка В.Г. 66,7 19 20 28 

 

Вихідні результати тестування показників силових здібностей у спортсменів 

контрольної групи 

№ 

п/п 

П.Б.І. Вага, 

кг 

Тест 

Підтягування 

(кількість 

разів) 

Віджимання 

(кількість 

разів) 

Вправи на прес 

(кількість 

разів) 

1 2 3 4 5 6 

1 Ткаченко П.Р. 65 13 11 28 
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 Продовження таблиці   

1 2 3 4 5 6 

2 Онищенко М.Д. 63,2 11 13 24 

3 Романюк С.Ж. 64 15 20 30 

4 Гузенко В.Л. 61 13 11 21 

5 Скрипко П.Б. 61,7 9 15 23 

6 Лещенко В.К. 59 11 10 27 

7 Кривич Г.Р. 58,7 5 7 15 

8 Винич К.Л. 66,6 8 9 17 

9 Мрич К.В. 64,8 12 15 29 

10 Мишкевич В.А. 67,5 10 15 24 

11 Коваль Н.Г. 61,9 8 14 21 

12 Бутко С.М. 62 13 16 23 
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Додаток В 

 

«МОТИВАЦІЯ УСПІХУ І БОЯЗНЬ НЕВДАЧІ» 

Модифікація опитувальника А.А. Реана. 

Інструкція: Шановний спортсмене! Прочитай наведені нижче думки і 

виріши, які з них стосуються тебе і, якщо ти з ними згоден, — поряд напиши 

«так». Якщо думка тебе не стосується, то напиши поряд «ні». Будь відвертий.  

1.Включаючись у роботу, я, як правило, оптимістично сподіваюся на 

успіх. 

2. В діяльності я звичайно активний. 

3. Я схильний до вияву ініціативності. 

4. При виконанні відповідальних завдань я прагну по можливості 

знайти причини, щоб відмовитися від них. 

5. Я часто вибираю крайнощі: або надто легкі завдання, або 

нереалістично високі за складністю. 

6. При зустрічі з перешкодами я, як правило, не відступаю, а шукаю 

способи їх подолання. 

7. При чергуванні успіхів і невдач я схильний до переоцінки своїх 

успіхів. 

8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї власної 

цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю. 

9. При виконанні достатньо важких завдань, в умовах обмеження часу, 

моя результативність діяльності погіршується. 

10. Я схильний виявляти наполегливість у досягненні мети. 

11. Я схильний планувати своє майбутнє на досить віддалену 

перспективу. 

12. Якщо я ризикую, то швидше з розумом, а не відчайдушне. 

13. Я не дуже настирний у досягненні мети, особливо якщо відсутній 

зовнішній контроль. 
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14. Я вважаю за краще ставити перед собою середні за складністю або 

трохи завищені, але досяжні цілі, ніж нереалістично високі. 

15. Уразі невдачі при виконанні якого-небудь завдання його 

привабливість для мене, як правило, знижується. 

16. При чергуванні успіхів і невдач я схильний до переоцінки своїх 

невдач. 

17. Я вважаю за краще планувати своє майбутнє лише на найближчий 

час. 

18. При роботі в умовах обмеження часу результативність моєї 

діяльності поліпшується, навіть якщо завдання досить важке. 

19. У разі невдачі при виконанні чого-небудь від поставленої цілі я, як 

правило, не відмовляюся. 

20. Якщо я завдання вибрав собі сам, то у разі невдачі його 

привабливість для мене ще більше зростає. 

Ключ до опитувапьника А.А. Реана: 

Відповідь «Так»–питання № 1, 2, З, 6, 8,10, 11,12, 14,16, 18,19,20. 

Відповідь «Ні» – питання № 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

За кожний збіг відповіді з ключем випробовуваному ставиться один 

бал, Підраховується загальна кількість набраних балів. 

Якщо спортсмен отримав: 

 від 1 до 7 балів, то діагностується мотивація на невдачу (боязнь 

невдачі); 

 від 8 до 13 балів, то слід вважати, що мотиваційний полюс 

яскраво не виражений. Але при цьому слід розрізняти всередині цієї групи 

спортсменів тих, хто має певну тенденцію до розвитку мотивації на успіх: 

такими є ті кікбоксери, які набрали 12-13 балів. Якщо учень набрав 8-9 балів, 

то у нього більшою мірою схильність (тенденція) до уникнення невдачі; 

 від 14 до 20 балів, то діагностується мотивація на успіх 

(прагнення до досягнень). 


