
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

ФЕДЕРАЦІЯ ДЗЮДО УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЗЮДО 
 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

ДЛЯ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ, 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ 

ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ, СПОРТИВНИХ КЛУБІВ, 

ШКІЛ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  

ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2015 

 



 2 

Дзюдо. Навчальна програма для дитячо–юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих 

дитячо–юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, спортивних клубів, шкіл 

вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного 

профілю. – Київ:  

 

 

Програму підготували: 

Юхно Ю.О. - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, заслужений тренер 

України, Почесний працівник фізичної культури і спорту України. 

Гайдай С.О. – державний тренер збірної України з дзюдо, суддя міжнародної категорії. 

 

 

Рецензенти: 

Арзютов Г.М. - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання, 

олімпійських і масових видів спорту Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. 

Калінський А.М. - заслужений тренер УРСР. 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск _________________ 

 

 

Редактор _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Міністерство молоді та спорту України, 2015 

© Федерація дзюдо України, 2015 

 



ЗМІСТ 
 

ВСТУП 5 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ 

ДЗЮДОЇСТІВ 

 

6 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СПОРТИВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

10 

2.1. Планування системи підготовки вихованців 10 

2.2. Форми організації навчально-тренувального процесу 12 

2.3. Біологічний вік, як основний критерій відбору вихованців 13 

2.4. Фізичні якості вихованців, що спеціалізуються в дзюдо, оптимальні періоди та 

засоби розвитку 
 

14 

2.5. Індивідуалізація підготовки вихованців 17 

2.6. 

2.7. 

Основні види й зміст спортивної підготовки 

Особливості організації навчально-тренувального процесу жінок 
18 

19 

2.8. 

2.9. 

Педагогічний контроль 

Організація та режим роботи спортивних шкіл 
23 

27 

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ РОБОТИ І 

РОЗПОДІЛ ОБСЯГІВ КОМПОНЕНТІВ ТРЕНУВАННЯ В РІЧНОМУ ЦИКЛІ 

 

29 

РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ТА НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ПЛАНУВАННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

34 

4.1. Особливості організації та планування навчально-тренувального процесу у 

групах початкової підготовки (ПП) 

 

34 

4.1.1. Навчальний план для груп початкової підготовки 34 

4.1.2. Теоретична підготовка (рекомендовані теми занять) 37 

4.1.3. Практична підготовка ( рекомендований навчально-тренувальний матеріал по 

видах підготовки) 
 

37 

4.2. 

4.2.1. 

4.2.2. 

 Нормативні вимоги по видах підготовки для груп ПП 

Організація і методика проведення контрольних випробувань 

Методика тестування по ЗФП, СФП для груп початкової підготовки. 

 

41 

41 

4.2.3. Примірні контрольно-перевідні нормативи по ЗФП та СФП для груп початкової 

підготовки 

 

42 

4.2.4. Засоби відновлення і харчування 45 

4.2.5. Лікарський контроль  45 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ У ГРУПАХ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ (ПБП) 

 

46 

5.1.  Особливості організації та планування навчально-тренувального процесу у 

групах попередньої базової підготовки 

 

46 

5.1.1. Навчальний план для груп попередньої базової підготовки 46 

5.1.2. Теоретична підготовка (рекомендовані теми занять) 47 

5.1.3. Практична підготовка (рекомендований навчально-тренувальний матеріал по 

видах підготовки) 
 

48 

5.2. Планування навчального процесу в річному циклі для навчально-

тренувальних груп попередньої базової підготовки (ПБП) 

 

54 

5.2.1. Організація та методика проведення контрольних випробувань 56 

5.2.2. Методика тестування ЗФП, СФП для груп попередньої базової підготовки 57 

5.2.3. Примірні контрольно-перевідні нормативи по ЗФП та СФП для груп попередньої 

базової підготовки 
 

58 

5.2.4. Психологічна підготовка 60 

5.2.5. Інструкторська та суддівська практика 61 

5.2.6. Засоби відновлення і харчування 61 

5.2.7. Лікарський контроль 61 



РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ В ГРУПАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

62 

6.1. Особливості організації і планування навчально-тренувального процесу у 

групах спеціалізованої базової підготовки 

 

62 

6.1.1. Навчальний план для груп спеціалізованої базової підготовки 62 

6.1.2. Теоретична підготовка (рекомендовані теми занять) 63 

6.1.3. Практична підготовка ( рекомендований навчально-тренувальний матеріал по 

видах підготовки) 
 

64 

6.2. Планування навчального процесу в річному циклі для груп спеціалізованої 

базової підготовки (СБП) 

 

67 

6.2.1. Організація та методика проведення контрольних випробувань 69 

6.2.2. Методика тестування ЗФП, СФП для груп спеціалізованої базової підготовки 69 

6.2.3. Примірні контрольні нормативи з ЗФП і СФП для груп спеціалізованої базової 

підготовки для чоловіків та жінок  
 

70 

6.2.4. Психологічна підготовка 73 

6.2.5. Інструкторська та суддівська практика 73 

6.2.6. Засоби відновлення і харчування  74 

6.2.7. Лікарський контроль  74 

РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ У ГРУПАХ ПІДГОТОВКИ ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ (ПВД), ВИЩОЇ 

СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (ВСМ) 

 

 

75 

7.1. Особливості організації і планування навчально-тренувального процесу у 

групах підготовки до вищих досягнень, вищої спортивної майстерності 

 

75 

7.1.1. Навчальний план для груп підготовки до вищих досягнень, вищої спортивної 

майстерності 
 

75 

7.1.2. Теоретична підготовка (рекомендовані теми занять) 76 

7.1.3. Практична підготовка (рекомендований навчально-тренувальний матеріал по 

видах підготовки) 
78 

7.2. Планування навчального процесу в річному циклі для груп підготовки до 

вищих досягнень (ПВД) 

79 

7.2.1. Організація та методика проведення контрольних випробувань 80 

7.2.2. Методика тестування ЗФП, СФП для груп підготовки до вищих досягнень, вищої 

спортивної майстерності 
80 

7.2.3. Примірні контрольно-перевідні нормативи по ЗФП та СФП для груп підготовки 

до вищих досягнень 
 

81 

7.2.4. Психологічна підготовка 83 

7.2.5. Інструкторська та суддівська практика 84 

7.2.6. Засоби відновлення і харчування  84 

7.2.7. Лікарський контроль 84 

РОЗДІЛ 8. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА 85 

РОЗДІЛ 9. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ 87 

РОЗДІЛ 10. ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ТА ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ 90 

10.1. Масаж і фізіотерапевтичні засоби 91 

РОЗДІЛ 11. ІНСТРУКТОРСЬКА і СУДДІВСЬКА ПРАКТИКА 93 

РОЗДІЛ 12. ВИХОВНА РОБОТА 94 

РОЗДІЛ13. ДОКУМЕНТАЦІЯ 96 

13.1.      Перелік документів, які повинна мати дитячо-юнацька спортивна школа 96 

ЛІТЕРАТУРА 98 

ДОДАТКИ 101 

 



ВСТУП 
 

Розробка програми з дзюдо для дитячо-юнацьких шкіл (ДЮСШ), спеціалізованих 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву (СДЮСШОР), спортивних клубів, 

шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ) та спеціалізованих навчальних закладів 

спортивного профілю зумовлена потребою удосконалення навчально-тренувального процесу у 

зв`язку із зростанням вимог до підготовки вихованців, спортсменів, учнів-дзюдоїстів та 

належного рівня здоров’я дітей: 

з істотними змінами правил боротьби, що в свою чергу зумовило зміни вимог до 

підготовленості та підготовки вихованців, спортсменів, учнів-дзюдоїстів; 

зі змінами в державно-управлінських, структурних та матеріально-економічних умовах 

роботи; 

з введенням спеціалізації "жіноче дзюдо"; 

зі змінами державних документів і нормативних актів, які регламентують роботу 

ДЮСШ. 

Програма розроблена на основі Закону України "Про фізичну культуру і спорт"  вiд 

17.11.2009 р. № 1724 – VI (із змінами та доповненнями); Закону України "Про внесення змін до 

деяких законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання 

дітей" вiд 19.05.2015 р., № 453-VIII; відповідно до Положення про дитячо-юнацьку спортивну 

школу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 (із 

змінами та доповненнями), наказів Мінмолодьспорту із урахуванням передового досвіду роботи 

з підготовки кваліфікованих спортсменів і результатів наукових досліджень, рекомендацій 

фахівців із дзюдо. 

 Програма являє собою подальшу деталізацію планування навчально-тренувального 

процесу в системі підготовки вихованців, спортсменів в цілому. При її розробці був врахований 

передовий досвід навчання та тренування вихованців, спортсменів, результати наукових 

досліджень з питань підготовки вихованців, спортсменів, практичні рекомендації спортивної 

медицини, теорії та методики фізичного виховання, підготовки, фізіології, гігієни та психології. 

Програма визначає цілі та завдання роботи у навчально-тренувальних групах, містить: 

навчальний матеріал по розділах підготовки (фізичної, технічної, тактичної), засоби і форми 

підготовки; розподіл часу на різних етапах багаторічної підготовки; типи тренувальних занять 

різної спрямованості; розподіл програмного матеріалу тижнево та по місяцях, контрольні та 

перевідні нормативні вправи; засоби психічної підготовки, систему відновлювальних і виховних 

заходів, а також контролю в спортивному тренуванні; план теоретичної підготовки; додатки з 

елементами планування тренувального процесу. 

Навчальний матеріал поданий у вигляді системи поясів, пов’язаної із спортивною 

класифікацією України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 1. 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДЗЮДОЇСТІВ 

Багаторічна підготовка у дзюдо охоплює тривалий процес становлення спортсмена від 

початківця до спортсменів високого класу. Цей період становить 10-15 років у чоловіків, та 5-12 

років у жінок та включає в себе наступні етапи: 

Етап початкової підготовки (ПП). Тривалість етапу 2 роки. Зарахування відбувається 

на основі медичної довідки та включає в себе ознайомлення та навчання базовими рухами в 

даному виді спорту. Переведення вихованців до групи відповідно до років навчання або 

наступного етапу (групи) здійснюється наказом керівника спортивної школи на підставі 

виконаних ними контрольних нормативів із загально фізичної і спеціальної підготовки та з 

урахуванням медичної довідки про стан здоров'я. 

Завдання етапу: 

Зміцнення здоров’я і поліпшення фізичного розвитку дітей nf підлітків; 

Залучення дітей та підлітків до занять фізичною культурою та спортом, формування у 

них стійкого інтересу до систематичних занять дзюдо; 

Формування всебічної фізичної підготовленості засобами з різних видів спорту; 

Виявлення задатків nf здібностей дітей, визначення виду спорту для подальших занять, 

відбір і комплектування навчальних груп; 

Усунення недоліків у рівні їхнього фізичного розвитку і фізичної підготовки; 

Формування стійкого інтересу вихованців до цілеспрямованого багаторічного 

спортивного удосконалення; 

Виявлення тих індивідуальних природжених фізичних, морфологічних, психологічних 

якостей, на основі яких буде сформована індивідуальна техніка; 

Спеціальна рухова підготовка – розвинення здібності відчувати і диференціювати 

взаєморозташування у просторі, різні параметри рухів, реакції на об`єкт, що рухається. 

Початкова технічна підготовка в дзюдо – опанування підготовчих, підвідних та 

найпростіших базових елементів стійки (НАГЕ-ВАЗА) та партеру (НЕ-ВАЗА). 

Опанування мінімальних теоретичних знань із дзюдо, засад спортивного режиму, вмінь і 

навичок з гігієни. 

Оволодіння основами техніки і тактики в дзюдо;  

Підготовка до контрольного тестування із загальної та спеціальної фізичної підготовки 

та базової техніки дзюдо.  

Вивчення та удосконалення ритуалу дзюдо. 

Опанування програм: 

білого поясу (6 КЮ– 2-й юн.р.). 

жовтого поясу (5 КЮ – 1-й юн.р.). 

 

Етап попередньої базової підготовки (ПБП). Тривалість етапу 5 років. Групи 

попередньої базової підготовки формуються на конкурсній основі довідки лікаря та, які 

пройшли необхідну підготовку не менше одного року і виконали контрольно-перевідні 

нормативи із загально-фізичної, спеціально-фізичної та технічної підготовки. 

Завдання етапу: 

Зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток всіх систем організму вихованців; 

Різнобічна загальна фізична підготовка і розвиток спеціальних фізичних якостей; 

Усунення недоліків у рівні фізичного розвитку і фізичної підготовленості; 

Формування стійкого інтересу вихованців до цілеспрямованого багаторічного 

спортивного удосконалення; 

Удосконалення спеціально-рухової підготовки – розвинення здібності відчувати та 

диференціювати взаєморозташування у просторі, різні параметри рухів, реакції на об`єкт, що 

рухається. 

 



Поглиблена спеціальна фізична підготовка – сприятливий віковий період для розвитку 

спритності, гнучкості, швидкості. 

Початкова функціональна підготовка – опанування середніх тренувальних навантажень. 

Базова технічна підготовка – опанування базової техніки дзюдо в стійці (НАГЕ-ВАЗА) та лежачі 

(НЕ-ВАЗА). 

Базова психічна підготовка – психологічна освіта та навчання. 

Початкова теоретична і тактична підготовка. 

Участь у змаганнях. 

Опанування програм: 

жовтого поясу         (5 КЮ – 1-й юн.р.); 

оранжевого поясу   (4 КЮ – 3-й р.); 

зеленого поясу        (3 КЮ – 2-й р.); 

синього поясу          (2 КЮ – 1-й р.); 
 

Етап спеціалізованої базової підготовки (СБП), спортивного удосконалення (СУ). 

Тривалість етапу 3 роки. Групи спеціалізованої базової підготовки формуються із вихованців, 

спортсменів, які мають кваліфікацію не нижче 2 КЮ (першого дорослого розряду) і виконали 

контрольно-перевідні нормативи із загально-фізичної, спеціально-фізичної та тактико-технічної 

підготовки. 

Завдання етапу: 

Створення передумов до подальшого підвищення спортивної майстерності на основі 

всебічної загальної фізичної підготовки, виховання спеціальних фізичних якостей, підвищення 

рівня спеціальної працездатності; 

Формування індивідуального стилю боротьби на основі особистих фізичних, 

морфологічних, психологічних якостей та вимог сучасної змагальної діяльності; 

Цілеспрямований розвиток тих фізичних якостей, які припадають на сенситивну фазу 

розвитку, та тих що забезпечать реалізацію індивідуального стилю боротьби; 

Удосконалення техніки і тактики дзюдо, набуття змагального досвіду; 

підготовка до контрольного тестування із загальної та спеціальної фізичної підготовки, 

техніки і тактики дзюдо, яка відповідає цій віковій групі. 

Досягнення високого рівня функціональної підготовки – планомірне засвоєння 

зростаючих тренувальних навантажень, які удвічі перевищують змагальні. 

Базова технічна підготовка – опанування базової техніки дзюдо в стійці (НАГЕ-ВАЗА). 

Засвоєння нестандартної індивідуальної техніки, формування "коронних" прийомів у 

боротьбі стоячи та лежачі. 

Удосконалення базової психічної підготовки, придбання досвіду формування 

оптимального бойового стану (ОБС) до змагань, саморегуляції, зосередженості (уважності) та 

мобілізації. 

Поглиблена теоретична і тактична підготовка. 

Активна змагальна практика з включенням модельних тренувань і контрольно-

підготовчих змагань (до 5-10 змагань на рік). 

Опанування програм: 

коричневого поясу       (1 КЮ – кандидат у майстри спорту); 

чорного поясу              (1 ДАН – майстер спорту України); 

Етап підготовки до вищих досягнень (ПВД), вищої спортивної майстерності (ВСМ). 
Тривалість етапу від 2-3 років до 8-10 років. Групи підготовки до вищих досягнень формуються 

із вихованців, спортсменів, які мають кваліфікацію не нижче 2 КЮ – 1 розряду. 

Завдання етапу: 

Підвищення спортивної майстерності; 

Удосконалення індивідуального стилю протиборства; 



Цілеспрямований розвиток тих фізичних якостей, які забезпечують реалізацію 

індивідуального стилю боротьби; 

Засвоєння підвищених тренувальних і змагальних навантажень; 

Підвищення надійності виступів у змаганнях. 

Періодичне досягнення найвищого рівня тренованості, опанування максимальних 

тренувальних навантажень, які в три рази перевищують змагальні. 

Удосконалення базової нестандартної індивідуальної техніки, "коронних" прийомів у 

боротьбі стоячи та лежачи, досягнення високого рівня надійності виступів. 

Максимальне розкриття індивідуальних можливостей вихованця, спортсмена. 

Розширення психологічних знань і вмінь, досягнення високого рівня психічної 

готовності до тренувань і змагань. 

Подальше удосконалення теоретичної та тактичної підготовки. 

Досягнення максимально можливих спортивних результатів, підтримання високого рівня 

змагальної готовності (5-10 змагань на рік). 

 

П`ятий етап – етап збереження рівня спортивних досягнень. 

1. Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості. 

2. Удосконалення теоретичної й тактичної підготовки. 

3. Періодичне досягнення найвищого рівня тренованості. 

4. Розширення психологічних знань і вмінь, досягнення високого рівня психічної 

готовності до тренувань і змагань. 

5. Максимальне розкриття індивідуальних можливостей вихованців, спортсменів. 

 

 

 

Навчальні групи у відділеннях з дзюдо ДЮСШ комплектуються з урахуванням віку 

бажаючих займатися цим видом спорту, ступеня їх фізичної підготовленості та стану здоров’я 

(табл. 1.1-1.2). 

Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх 

замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання або лікаря 

загальноосвітнього навчального закладу про відсутність медичних протипоказань для занять. 

Для переведення вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл з групи в групу 

здійснюється відповідно до наказу керівника дитячо-юнацької спортивної школи на підставі 

виконаних контрольних нормативів із фізичної та тактико-технічної підготовки, та з 

урахуванням медичних рекомендацій щодо стану здоров’я. 

Комплектування груп початкової підготовки проводиться щорічно у вересні-жовтні. 

Подальші групи формуються у вересні кожного навчального року відповідно до спортивної 

майстерності свихованців та за показниками їх фізичної підготовленості. 

Термін здачі контрольних нормативів з видів спорту визначається і затверджується 

наказом керівника дитячо-юнацької спортивної школи. 

Вихованці, які не виконали вимоги та контрольні нормативи для зарахування 

(переведення) на наступний рік навчання або етап підготовки, можуть продовжити навчання в 

групі того самого року (етапі) не більше одного року. 

Враховуючи можливості кожної дитячо-юнацької спортивної школи, кількість 

вихованців у групах попередньої базової підготовки, спеціалізованої базової підготовки та 

групах підготовки до вищих досягнень може бути збільшена на 1-3 особи. 

У окремих випадках у групи підготовки можуть зараховуватись особи на 1-2 роки 

молодші, за умови якщо вони виконали контрольні нормативи із фізичної та тактико-технічної 

підготовки з урахуванням медичних рекомендацій, наявності висновку про стан здоров’я та за 

рішенням тренерської ради. 



Таблиця 1.1. 
 

Режим роботи, наповнюваність навчальних груп і вимоги до спортивної підготовки вихованців, 

спортсменів ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ та спеціалізованих навчальних закладах спортивного 

профілю 

Рік 

навчання 

Вік 

вихованців, 

років 

Кількість 

Вимоги до спортивної 

підготовленості 
вихованців 

у 

групі 

навчальних 

годин 

на тиждень 

Групи початкової підготовки 

1-й 

(5)⃰ 6-8 

12 6 Виконувати ігри та нормативи ЗФП 

Більше 1 

року 
10  8  

Виконувати ігри та нормативи ЗФП.  

Виконувати білого поясу (6 КЮ– 2-й юн.р.), 

жовтого поясу (5 КЮ – 1-й юн.р.) 

Групи попередньої базової підготовки 

1-й 

8- 12 

8 12 Виконувати програму жовтого поясу (5 КЮ – 

1-й юн.р.) 

2-й 
8 14 Виконувати програму оранжевого поясу (4 

КЮ – 3-й р.) 

3-й 
6 18 Виконувати програму зеленого поясу (3 КЮ – 

2-й р.) 

4-й 
6 20 Виконувати програму синього поясу (2 КЮ – 

1-й р.) 

5-й 
6 20 Підтвердження програму синього поясу (2 

КЮ – 1-й р.) 

Групи спеціалізованої базової підготовки 

1-й 

13-16 

6 24 

Виконувати програму коричневого поясу (1 

КЮ – кандидат у майстри спорту); 

коричневого поясу – КМС 

2-й 5 26 
Підтвердження (1 КЮ – кандидат у майстри 

спорту) 

більше 2 

років 
5 28 

Виконувати програму чорного поясу  (1 ДАН 

– майстер спорту України) 

Групи підготовки до вищих досягнень 

Весь 

строк 

з 17 4 32 Виконувати програму чорного поясу              

(1 ДАН – майстер спорту України) 

з 18 4 32 Виконувати програму 1-го Дану, 2-го Дану 

старші 18 4 32 Підтвердження (1 ДАН – майстер спорту 

України) 
⃰  - за довідкою лікаря та за згодою батьків можливо почати тренуватися з 5 років. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 2 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

2.1. Планування системи підготовки вихованців 
 

Спортивна підготовка в дзюдо – багаторічний, спеціально організований процес 

всебічного розвитку, навчання і виховання дзюдоїстів. Головна мета підготовки в дзюдо – 

гармонічний розвиток людини та перемога на Олімпійських іграх, Кубках світу, Європи, 

України та міста. Метою є опанування і виконання розрядних вимог: майстра спорту 

міжнародного класу, майстра спорту України, кандидата в майстри спорту, опанування техніки 

дзюдо, отримання ступенів КЮ та ДАН. 

Завдання спортивної підготовки в дзюдо: 

1. Зміцнення здоров`я, сприяння фізичному та психологічному розвитку і різнобічній 

фізичній підготовленості. 

2. Удосконалення спеціальних фізичних якостей - швидкості, спритності, швидкістно-

силових якостей, гнучкості, стрибучості, витривалості. 

3. Удосконалення техніки, опанування та засвоєння більше складних за координацією 

елементів дзюдо у боротьбі лежачи. 

4. Розвинення здібностей володіння технікою роботи ніг (АШІ-ВАЗА) та побудова на цій 

техніці комбінаційної боротьби. 

5. Навчання тактичних прийомів у процесі занять і під час змагань. 

6. Удосконалення психічної (морально-вольової) підготовки вихованців. 

7. Підготовка і складання технічних нормативів по поясах. 

8. Виконання нормативних вимог по напрямках підготовки. 

9. Підготовка громадських інструкторів серед спортсменів та залучення їх до суддівства 

змагань. 

Програма забезпечує послідовність і безперервність усього процесу становлення 

спортивної майстерності вихованців, спадкоємність у вирішенні завдань, пов`язаних з головною 

метою системи багаторічної підготовки спортивних резервів в дзюдо – підготовкою вихованців, 

спортсменів високої кваліфікації. 

Мікроцикл – основний конструктивний елемент у побудові й плануванні процесу 

спортивної підготовки. 

Одним з важливих питань планування навчально-тренувального процесу є розподіл 

програмного матеріалу по періодах і етапам річного циклу, а також подальша деталізація по 

тижневих циклах як основним структурним блокам планування. Для кожного етапу підготовки 

в програмі наведена зразок план-схема підготовки. Її значення полягає в комплексному 

плануванні основних кількісних та якісних показників організації й змісту навчально-

тренувального процесу, засобів і методів контролю й відновлення. Схема побудована на основі 

календарної лінійки з розподілом на місяці (52 тижня), у результаті чого всі розділи в ній дані у 

взаємозв'язку між собою у часі. 

У цілому план-схема являє собою конкретно виражену та чітку організаційно-методичну 

концепцію з підготовки контингенту в дзюдо. 

Тренування планується по днях на основі тижневого (або з іншим числом днів) циклу. 

Циклове планування дозволяє виконувати більшу тренувальну роботу у той же час мати 

достатній відпочинок, не стільки за рахунок вільних днів, скільки за рахунок доцільного 

чергування й сполучення різних тренувальних засобів. Вихованці тренуються від 2-3 разів на 

тиждень на етапі початкової підготовки до 5-7 разів і більше на наступних етапах. З'єднуючись, 

мікроцикли утворять етапи та періоди цілорічного і багаторічного тренування. Є всі підстави 

вважати мікроцикл основним конструктивним елементом у побудові та плануванні процесу 

спортивного тренування. 

У тренувальному циклі чередуються заняття з різними засобами, методами та 

навантаженнями залежно від поставлених завдань. У зв'язку із цим, дуже важливо так 

побудувати мікроцикл, щоб підвищити ефективність тренування за рахунок правильного 

розподілу в циклі різних занять. Якщо заняття було присвячено розвитку витривалості або 
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вдосконаленню техніки при максимальних навантаженнях, то наступного дня й протягом 

декількох днів варто працювати над поліпшенням техніки при невеликих навантаженнях, що 

дасть позитивні результати. 

Серед різних вправ і тренувальних навантажень, що включаються у заняття, треба 

виділяти головні, які визначили б його переважну спрямованість: на виконання якої-небудь 

рухової якості, оволодіння технікою або тактикою, підтримка тренованості або активний 

відпочинок і т.п. 

Переважна спрямованість у тренувальних заняттях залежить від основного завдання та 

можливості рішення інших побічних завдань у даному занятті. Увага вихованця, спортсмена, 

його можливості необхідно зосередити на головному напрямку, що заплановано в даному 

занятті. Навіть при інтегральному методі спрямованість свідомості вихованців не повинна 

розпорошуватися. Для встановлення оптимальної взаємодії планованих навантажень у суміжні 

по днях занять необхідно дотримуватися принципу послідовносты у зв'язку з переважною 

спрямованістю, наприклад: 

1. Вивчення і удосконалення техніки при малих і середніх зусиллях; 

2. Удосконалення техніки при великих і максимальних зусиллях; 

3. Розвиток швидкості в короткочасній роботі; 

4. Розвиток швидкості в тривалій роботі; 

5. Розвиток сили при зусиллях 60-80% від максимального рівня; 

6. Розвиток сили при зусиллях 90-100% від максимального рівня; 

7. Розвиток силової витривалості в роботі малої і середньої інтенсивності; 

8. Розвиток силової витривалості в роботі великої і максимальної інтенсивності; 

9. Розвиток витривалості в роботі максимальної потужності та близької до неї; 

10. Розвиток витривалості в роботі великої потужності; 

11. Розвиток витривалості в роботі помірної потужності. 

В ряді випадків для посилення ефекту навчання або розвитку рухових якостей заняття з 

однією переважною спрямованістю може повторюватися 2-3 дні підряд. Особливо в цьому є 

необхідність при оволодінні технікою і розвитку швидкості. 

Вправи, спрямовані на розвиток тієї або іншої якості або вдосконалення техніки, мають 

потребу в різній частоті повторень по днях. Так, виховання гнучкості, загальної витривалості, а 

також сили дрібних м'язових груп здійснюється ефективніше при щоденному тренуванні; у той 

же час сила більших м'язів краще зростає при тренуванні через день; режим виховання 

спеціальної витривалості при високому навантаженні – 3 заняття, що рівномірно проводяться на 

протязі тижня; загальна фізична підготовка, у тому числі і загальна витривалість, підтримується 

на досягнутому рівні двома заняттями в тиждень; двох занять досить також для підтримки 

досягнутої гнучкості, сили та швидкості. 

Для правильного сполучення роботи та відпочинку в тренувальному мікроциклі треба 

чергуюти граничні навантаження в одних заняттях з роботою, яка підтримує рівень 

тренованості – в інших, і активному відпочинку - у третьому. Граничні навантаження, як 

правило, використовуються 1-2 рази на тиждень, навантаження, яка підтримує тренованість – 

два рази, а для активного відпочинку здебільше досить одного разу на тиждень. 

Приступаючи до побудови мікроциклу, тренер-викладач повинен розподілити по днях 

усе, що він включив у план тренування на даний етап. Все залежить від переважної 

спрямованості даного етапу підготовки. Це є змістом підібраних засобів, повторенням вправ, 

рівень навантаження по окремих вправах у цілому на день. Якщо тренування проводиться               

2-3 рази на день, то аналогічно записується зміст ранкового, денного та вечірнього тренування. 

При складанні індивідуального тижневого плану в нього записуються конкретні засоби 

тренування, величини навантажень тай інші дані. 

Установлений тренувальний цикл повторюється стільки разів, скільки буде потрібно для 

рішення завдань підготовки на даному етапі (звичайно 1,5 – 2 місяця в підготовчому періоді та         

1 – 1,5 місяця в змагальному). У повторюваних циклах спрямованість занять і вправ 

зберігаються, але засоби та методи різняться, а обсяг і інтенсивність роботи змінюються. 

Можуть мінятися умови, у яких проводиться тренування. Після того як завдання для даного 

етапу тренування вирішені та можливості мікроциклу значною мірою вичерпані, переходять на 
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новий цикл. Він може мати інше число днів або залишатися попереднім, головне – у його 

змісті, спрямованому на рішення нових завдань, на подальше підвищення підготовленості 

вихованців. Фактично тижневий цикл може зберігатися протягом року, але у зв'язку з періодом 

та етапом тренування, зміною підготовки вихованців і багатьма іншими умовами переважна 

спрямованість, засоби, методи та навантаження в заняттях повинні відповідно змінюватися. 

У побудові тренувальних мікроциклів не може бути догматизму, механічного виконання 

того, що заплановано. Необхідно постійно вносити виправлення відповідно до стану вихованця, 

умовами занять та ін. Мікроцикли діляться на тренувальні та змагальні. Тренувальні мікроцикли 

будуються таким чином, щоб забезпечити найбільше підвищення рівня тренованості та 

розвиток спортивної форми. Постійний акцент на підвищення рівня технічної майстерності. 

Змагальні цикли спрямовані на забезпечення найкращої підготовки до певного старту. 

 

2.2. Форми організації навчально-тренувального процесу 

 

Заняття є основним структурним елементом навчально-тренувального процесу. В 

окремому занятті, як в самостійній структурній одиниці процесу підготовки, можуть 

використовуватися різноманітні засоби, спрямовані на вирішення завдань фізичної, техніко-

тактичної, психологічної та інтегральної підготовки. Заняття діляться за спрямованістю на 

загальнопідготовчі, спеціальнопідготовчі та комплексні, за змістом навчального матеріалу на 

теоретичні та практичні. Основна форма занять – практичні, які проводить тренер-викладач 

відповідно до розкладу занять. Структура практичного заняття складається з підготовчої, 

основної та заключної частини. 

У підготовчій частині проводяться організаційні заходи та безпосередня підготовка 

вихованця до виконання програми основної частини заняття. Чіткий своєчасний початок заняття 

дисциплінує вихованця, концентрує увагу на наступній діяльності. Проведення в цій частині 

заняття розминки, яка містить у собі комплекс спеціально підібраних вправ, сприяє оптимальній 

підготовці вихованця до виконання завдань основної частини. 

В основній частині заняття вирішуються його завдання. 

Заключна частина заняття проводиться для того щоб організм вихованця привести у 

стан близький до вихідного та створення умов для більш інтенсивного протікання 

відновлювальних процесів. 

В залежності від завдань виділяють наступні типи занять: навчальні, тренувальні, 

навчально-тренувальні, контрольні, відновлювальні, модельні. 

На навчальних заняттях вихованці засвоюють новий матеріал. Цей матеріал може бути 

пов’язаний із засвоєнням елементів техніки і тактики. Особливостями цього типу занять є – 

відносно обмежена кількість знань, вмінь та навичок, які засвоюються, широке використання 

контролю зі сторони тренера-викладача та самоконтролю за засвоєнням запропонованого 

матеріалу. 

Навчальні заняття використовуються на ранніх етапах багаторічної підготовки. 

Тренувальні заняття спрямовані на удосконалення видів підготовленості: технічної, 

тактичної, фізичної, психологічної та інтегральної. В цих заняттях повторюються добре засвоєні 

вправи. Найбільш часто ці заняття використовуються при вирішенні завдань фізичної 

підготовки. 

Навчально-тренувальні заняття – це проміжний тип занять між навчальними і 

тренувальними. На цих заняттях разом з вивчанням нового матеріалу і закріпленням засвоєного 

велика увага приділяється підвищенню загальної та спеціальної фізичної підготовки. 

Контрольні заняття вирішують завдання контролю за ефективністю процесу 

підготовки. В залежності від їх змісту вони можуть бути пов’язані з оцінкою фізичної, 

технічної, тактичної та інших видів підготовки. 

Відновлювальні заняття характерні невеликим обсягом роботи, її різноманітністю і 

емоційністю, широким використанням ігрового методу. Їх основна мета стимулювати 

відновлювальні процеси після великих навантажень, створити сприятливий фон для протікання 

в організмі вихованця, спортсмена адаптаційних процесів.Модельні (змагальні) заняття – 

важлива форма інтегральної підготовки вихованців, спортсменів до основних змагань. Програма 
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таких змагань будується у суворій відповідальності до програми майбутніх змагань. Модельні 

заняття проводяться у період безпосередньої підготовки до змагань, при високому рівні техніко-

тактичної і функціональної підготовки. 

Рекомендується розрізняти наступні форми організації занять: індивідуальну, групову, 

фронтальну, вільну. 

При індивідуальній формі занять вихованці, спортсмени отримають завдання і 

виконують його по індивідуальній програмі. 

При груповій формі є хороші умови для створення змагального мікроклімату при 

проведенні занять. 

При фронтальній формі група вихованців, спортсменів одночасно виконує одні і ті ж 

вправи. 

Вільна форма занять може використовуватися вихованцями, спортсменами зокрема 

високого класу, які мають великий стаж занять спортом, необхідні знання і досвід. 

В якості позатренувальних форм рекомендується проводити різні оздоровчі, 

відновлювальні і виховні заходи. 

Окрім занять, що регламентовані розкладом, вихованці, спортсмени повинні робити 

ранкову зарядку і самостійно виконувати індивідуальні завдання тренера-викладача з 

удосконалення тактико-технічної, фізичної, теоретичної та інших видів підготовки. 

 

2.3. Біологічний вік, як основний критерій відбору вихованців 
 

Комплектування груп початкової підготовки ґрунтується, насамперед, на паспортному 

віці дітей. Під паспортним (календарним) віком розуміють час, який пройшов з моменту 

народження до певного періоду в житті. Але діти одного і того ж паспортного віку можуть мати 

значні відмінності у темпах росту і розвитку організму, тобто мати різний біологічний 

(фізіологічний) вік. 

Під біологічним віком розуміють ступінь зрілості, якої досяг організм. Так, біологічний 

вік підлітків з низькими показниками фізичного розвитку може відставати від паспортного на  

1-2 роки (ретарданти), а у підлітків з високим показниками фізичного розвитку біологічний вік 

може випереджати паспортний на 1-2 роки (акселерати). 

Для визначення біологічного віку можуть бути використані морфологічні і біохімічні 

показники діагностична цінність яких змінюється у залежності від періодів дитинства. З 

морфологічних показників частіше використовують скелетну зрілість, зубну зрілість, зрілість 

форм тіла, розвиток первинних і вторинних статевих ознак. До біохімічних відносяться 

показники гормонального і ферментативного профілю. 

Тренеру-викладачу також необхідно враховувати біологічний вік при визначені рухової 

обдарованості вихованців. Так високі показники у рухових тестах можуть мати вихованців 

одного календарного віку, як високообдаровані, так і ті, що випереджають ровесників за 

показниками фізичного розвитку (акселерати). 

Багатьма науковими дослідженнями встановлено, що стабільних високих результатів 

серед дорослих досягають вихованці, спортсмени з середніми та низькими темпами фізичного 

розвитку. Вихованці з високими темпами фізичного розвитку на перших етапах багаторічної 

підготовки швидко прогресують випереджаючи однолітків показують високі результати у 

змаганнях серед юнаків та молоді, а у змаганнях серед дорослих виступають вже лише на 

середньому рівні. 

 

 

 



2.4. Фізичні якості вихованців, що спеціалізуються в дзюдо,  

оптимальні періоди та засоби розвитку 
 

Таблиця 2.1 

Вікові та методичні особливості навчання та тренування 

Вік Вікові особливості Методичні особливості навчання та тренування 

5-8 

Це вік інтенсивного росту та розвитку всіх систем організму дітей. Висока рухлива активність і 

значний розвиток рухових функцій дозволяють вважати цей вік сприятливим для початку 

регулярних занять спортом 

1.Хребет відрізняється великою гнучкістю 

і нестійкістю вигинів. 

2.Суглобно-зв`язковий еластичний і 

недостатньо міцний. 

3.Інтенсивно розвиваються м`язова 

система і центри регуляції рухів. Великі 

м`язи розвиваються швидше дрібних. 

Тонус м`язів-згиначів переважає тонус 

м`язів-розгиначів. Важко даються дрібні 

та точні рухи.  
4.Регуляторні механізми серцево-

судинної, дихальної, м`язової та нервової 

системи  недосконалі. 

5.Тривалість активної уваги, 

зосередженості та розумової 

працездатності не велика – 15 хв. 

6.Особлива велика роль наслідувального 

та ігрового рефлексів. 

7.Антропометричні виміри на 1/3 менш, 

ніж у дорослих.  

 Більше уваги приділяти формуванню вірної статури. 

 Доцільне цілеспрямоване, але обережне розвинення 

гнучкості. 

 За умов переваги на заняттях великих, з розмахом 

рухів треба малими дозами давати дрібні і точні 

рухи. Значну увагу приділяти м`язам-розгиначам і 

розвитку координації рухів. 

 Навантаженням мають бути незначними за обсягом, 

помірної інтенсивності, носити дрібний характер. 

 Заняття мають бути емоційним, багатоплановим, 

кількість одноразових вказівок обмежена. 

 Основними методами мають бути наочний з 

ідеальним показом, ігровий.  
 Доцільне застосування предметів пропорційно 

зменшених розмірів. 

  

7-11 

Розвиток у молодшому шкільному віці відбуваються відносно рівномірно, поступово повинні 

підвищуватися тренувальні вимоги. Практично все, що говорилося про попередній вік, має 

відношення і до цього, але є особливості. 

1.Відбуваються істотні зміни рухової 

функції. По багатьох параметрах вони 

досягають дуже високого рівня, а тому 

створюються найбільш сприятливі 

передумови для навчання і розвитку 

фізичних якостей. 

2.Значного розвитку досягає кора 

головного мозку. Сигнальна система, 

слова набувають все більш вагомого 

значення. 

3.Силові та статичні вправи викликають 

швидшу втому. Краще сприймаються 

короткочасні швідкісно-силові вправи. 

 Потрібно ефективно використати цей період для 

навчання новим, в тому числі і складним рухам, а 

також активізувати роботу щодо розвитку 

спеціальних фізичних якостей, особливо спритності, 

гнучкості, швидкості. 

Все більшого значення у навчанні мають набувати 

словесні методи. 

 У тренуванні доцільно дотримуватися швідкісно-

силового режиму, статичні навантаження давати в 

обмеженому обсязі.  

11-15 

З фізіологічної точки зору підлітковий період – період статевої зрілості, характеризується 

інтенсивним зростанням тіла в довжину (до 10 см в рік), підвищенням обміну речовин, різким 

посиленням діяльності залоз внутрішньої секреції, перебудовою практично всіх органів і систем 

організму. 

1.Спостерігається прискорення зростання 

довжини та маси тіла, відбувається 

формування статури. 

2.Відбувається перебудова в діяльності 

опорно-рухового апарату, тимчасово 

погіршується координація, можливе 

тимчасово погіршення інших фізичних 

якостей. 

3.Нерівномірності в розвитку серцево-

Щоб запобігти  надмірного збільшення росту і ваги 

тіла, потрібно неухильно, але обережно підвищувати 

тренувальні навантаження. 

 Незважаючи на це, треба засвоювати нові, складні 

вправи, підвищувати спеціальну фізичну 

підготовленість, розвивати активну гнучкість і 

швідкісно-силові якості. Потрібно більше 

терплячості та наполегливості. 

 Обережно та індивідуально дозувати навантаження, 
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судинної системи призводять до 

підвищення кров`яного тиску, порушення 

серцевого ритму, швидкої втоми. 

4.У поведінці спостерігається перевага 

збудження над гальмуванням, реакції за 

силою та характером часто неадекватні 

подразникам, що їх викликали. 

піклуватися про повноцінний відпочинок і 

відновлення, регулярно здійснювати лікарський 

контроль. Одним з важливих завдань виховання є 

“виховання гальмі”. 

 Потрібні спокійне оточення, доброзичливість і 

порозуміння. 

15-18 
Юнацькому вікові властивий високий ступінь функціонального удосконалення, серцево-судинна 

система готова до значних навантажень. В цьому віці можна чекати високих спортивних 

результатів.  

 

Сила.  
Силові здатності виражаються м'язовими напругами, які проявляються в динамічних і 

статичних режимах роботи: уступаючий, переборюючий, утримуючий. Ріст сили м'язів відносно 

незначний до 11 років, але з 12 до 14 років темпи її росту помітно збільшуються. Найбільш 

інтенсивний розвиток сили має місце в 14-17 років. Найбільший темп змін максимальної сили 

був відзначений у віці 14-15 років. Тому в процесі виховання сили в підлітків необхідно 

враховувати особливості, саме, цього віку й особлива увагу варто приділяти на розвиток сили 

відстаючих м'язових груп. 

Особливості силової підготовки вихованців. 

Прояву сили у вихованців сприяє подолання опору супротивника або протидії йому за 

рахунок м'язового зусилля. Основними засобами розвитку сили є: підтягування на поперечині, 

віджимання, різного виду присідання, різновиду стрибків з обтяженням, ходьба по сходам, 

підняття штанги та гир різної ваги. Вправи з гантелями, набивними м'ячами, з амортизаторами, 

еспандерами, в опорі з партнером та в опір навколишнього середовища (вода, пісок, і ін.). 

Вправи на силових тренажерах. 

Необхідно відзначити той факт, що найбільший темп змін максимальної сили був 

виявлений у віці 14-15 років. Тому необхідно цей аргумент враховувати в тренувальному 

процесі вихованців, особливу увагу необхідно приділяти розвитку сили використовуючи 

швидкісно-силові вправи та пильну увагу звертати на розвиток сили відстаючих м'язових груп у 

цьому віці 

Швидкість.  

Здатність вихованців виконувати рухи з великою швидкістю. Розвиток швидкості 

спостерігається з 7 до 20 років, однак інтенсивний розвиток цієї якості походить від    9 до 11 

років та у момент полового дозрівання починаючи з 11-12 до 14-15 років, але у хлопчиків ріст 

цієї якості триває і пізніше. 

Швидкісно-силові якості.  
Це якості починають поступово рости з 7-8 років. Найбільший приріст доводиться на вік 

від 10-12 до 13-14 років. Після цього віку ріст триває, але в основному під впливом тренування. 

Тому на етапі поглиблених занять спортом швидкісно-силовим вправам необхідно приділяти 

особливе значення. 

Вправи для розвитку та удосконаленню швидкості вихованців: 

1. Сутички в короткий проміжок часу. 

2. Сутички з інтервалом. 

3. Сутички в змінному темпі. 

4. Рухливі ігри для розвитку швидкості та спортивні ігри під час яких повинні 

використовуватись різні кидки з падінням, сутички та інші спеціальні дії. 

Витривалість.  
Аеробна витривалість характеризується абсолютним максимальним споживанням кисню 

(МПК) яке збільшується з віком у хлопчиків і дівчат. У пубертатному періоді цей показник має 

тенденцію до значного росту у дітей, що займаються спортом. Аеробна витривалість найбільше 

інтенсивно росте в період полового дозрівання та сповільнюється тільки після 18 років. При 

цьому відносний показник МПК мл/хв/кг. майже не змінюється у віці від 10 до 17 років.  



Анаеробная витривалість.  

Загальна витривалість розвивається за допомогою виконання тривалої роботи з 

оптимальною функціональною активністю основних життєвозабезпечуючих органів і структур 

організму. Відомо, діти набагато легше переносять тривалі монотонні навантаження, чим 

інтенсивні та швидкісні. Це пов'язане з тим, що незначний ріст анаеробної витривалості 

спостерігається до 12-13 років, і більше значний вже після 16 років, тобто в період досягнення 

біологічної зрілості. 

Вправи для розвитку та удосконаленню витривалості вихованців 

1. Біг з помірною швидкістю по пересіченій місцевості. 

2. Лижна підготовка. 

3. Плавання. 

4. Рухливі та спортивні ігри (20-60 хв.). 

5. Різні сутички. 

Гнучкість.  
Широко поширена думка, що діти є більше гнучкими, чим дорослі. Ріст цієї якості 

збільшується від 6 до 10 років, і у віці 10 років відбувається великий стрибок у розвитку 

гнучкості.  

Розвиток гнучкості. 

Гнучкість розвивається за допомогою виконання вправ на розтягування, які можуть бути 

динамічного та статичного характеру. 

Вправи для розвитку та удосконаленню гнучкості дзюдоїста: 

1. Гімнастичні вправи: вправи з амортизаторами, гімнастичним ціпком, з набивними 

м'ячами. 

2. Вправи, які виконуються з максимальною амплітудою (махи, випади, нахили, шпагати 

і т.д.). 

3. Акробатичні вправи: різні перекиди, перекати, стійки на голові та руках, угруповання 

та ін. 

Також включаються загальрозвиваючі вправи: 

- для рук і плечового пояса (зжимання та розжимання пальців зведення і розведення 

пальців, руху з упорів стоячи, лежачи з опорою на кінчики пальців і т.д.). 

Спритність.  

Спритність виховується за допомогою навчання новим для вихованця фізичним вправам 

і рішення рухових завдань, що вимагають постійної зміни структури рухових дій. 

Вправи для розвитку та удосконаленню спритності вихованців: 

1. Човниковий біг 4 х 10 м. 

2. Гімнастичні та акробатичні вправи: стійки, стрибки через скакалку, перекати, 

перекиди та ін. 

3. Рухливі та спортивні ігри. 

Сенситивні періоди у дітей мають значні індивідуальні коливання, пов'язані з настанням 

біологічної зрілості, методами оцінки фізичних якостей та інших факторів. Все це вимагає 

великої обережності при виборі системи тренувань. Найбільший приріст всі фізичні якості 

мають у період “ростового спорту”, тобто в 12-15 років (пубертатний період). 

Вік 16-17 років є своєрідним переходом до періоду повного формування організму. 

Тому можна думати, що юні вихованці, що пройшли 4-6-літню підготовку можуть починати 

спеціалізовані поглиблені заняття. У зв'язку із цим міняється відношення до засобів і методів 

спрямованої спеціальної спортивної підготовки молодих вихованців, спортсменів, У міру 

розвитку організму вихованців рухові здатності диференціюються, різні їхні прояви стають 

менш взаємозалежними. Основне значення в досягненні високого спортивного результату 

мають показники, що характеризують швидкісні, швидкісно-силові, силові можливості 

вихованця nf рівень технічної підготовленості. Зразкові сенситивні періоди розвитку рухових 

якостей вихованців, спортсменів приводяться в таблиці 2.2. 

 



Таблиця 2.2   

Сенситивні періоди розвитку рухових якостей 
 

Морфофункціональні показники 

й фізичні якості 

Вік (років) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ріст      + + + +   

М'язова маса      + + + +   

Швидкість            

Швидкісно-силові якості   + + + +      

Витривалість(аеробні можливості)   + + + + + + +   

Анаеробні можливості       +  + + + 

Гнучкість + + + +  + +     

Рівновага + + + + + + + +    

 

 

2.5. Індивідуалізація підготовки вихованців 
 

Для досягнення високих міжнародних результатів вихованець, спортсмен повинен 

проводити поєдинки у “своєму стилі”. Такий стиль визначається, головним чином, 

природженими індивідуальними особливостями (задатками) вихованця, спортсмена. Система 

індивідуальних здібностей в процесі спортивної діяльності дозволяє вихованцю, спортсменові 

виробити свій стиль протиборства, боротися “своєю боротьбою”, nf лише тоді він добивається 

високих результатів. 

З позицій теорії спорту вибір стилю і відповідна йому структура підготовленості 

вихованця, спортсмена обумовлені вимогами сучасної змагальної діяльності. А ці вимоги самі 

визначаються правилами та умовами проведення змагань, тенденціями розвитку дзюдо і 

традиціями даної спортивної школи. Тому ефективність управління підготовкою вихованців 

істотно залежить від компетентності тренера-викладача, яка включає глибоке розуміння ним 

вимог змагальної діяльності; бачення (відчуття) природних задатків і можливостей свого 

вихованця, а також знання і уміння використовувати закономірності спортивної адаптації у 

дзюдо. 

Високих результатів можуть досягти вихованці з істотно різним рівнем (спектром) своїх 

якостей (фізичних, психічних і т.д.), використовуючи при цьому найбільш сильні сторони і 

нівелюючи недоліки, тобто формуючи і виступаючи, зрештою, у своєму власному стилі 

Якщо на етапах базової підготовки вдало обраний саме свій стиль протиборства 

(адекватний власним природним задаткам), то далі успішність його формування і корекції 

визначається цілеспрямованістю і раціональністю тренувальних програм, які, зокрема, повинна 

враховувати індивідуальність сенситивних періодів розвитку фізичних і інтелектуально-

психологічних якостей вихованців. 

Для підвищення ефективності навчально-тренувального процесу у вихованця необхідно 

постійно реєструвати:  

2. Характеристики фізичної підготовленості. 

2.1. Сила. 

2.2. Витривалість. 

2.3. Координаційні здібності. 

2.4. Швидкісні здібності. 

2.5. Гнучкість. 

3. Характеристики техніко-тактичної підготовленості. 

3.1. Переважаюча тактика. 

3.2. Переважаючі технічні дії. 

3.3. Варіанти реалізації ТТД (одиночні прийоми, складні атаки, обмані атаки, 

напрацьовані і імпровізовані підготовки та прийоми). 

4. Характеристики змагальної сутички. 

4.1. Результативна активність (активність, спрямована на результат, на оцінюючу дію; 

кількість реальних атак за одиницю часу, напористість).



4.2. Темп і ритм (власна особиста активність, не пов'язана безпосередньо з дією на 

суперника). 

4.3. Переважаючий напрям руху. 

4.4. Надійність атаки. 

4.5. Надійність захисту. 

4.6. Дистанція (переважаюча дистанція ведення поєдинку). 

4.7. Ступінь впливу на суперника. 

Таким чином, найбільш важливим завданням тренера є виявлення тих задатків які з 

часом зможуть забезпечити індивідуальний стиль протиборства, а потім його спрямоване 

формування та удосконалення. 

 

2.6. Основні види та зміст спортивної підготовки  
 

Основні види спортивної підготовки вихованців, представлені в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Види спортивної підготовки  
 

Розділ 
Включення в 

програму 

Строк навчання по розділу 

програми 

Частка від загального обсягу 

навантаження 

Т з етапу ПП протягом року 1 раз на місяць 

ЗФП і СФП для всіх протягом року Не менш 30% від загального обсягу 

ТТП з етапу ПП протягом року Не менш 50% від загального обсягу 

П з етапу ПП протягом року постійно 

 

Теоретична підготовка (Т) – спрямована на придбання теоретичних спеціальних знань, 

необхідних для успішної діяльності при заняттях дзюдо, знань техніки безпеки на заняттях та 

надання першої допомоги при несподіваних обставинах, а також правил поведінки в 

повсякденному житті. Рекомендований перелік, для теоретичної підготовки може бути 

наступним: 

1. Техніка безпеки. 

2. Знання державної атрибутики, гімну України, виховання почуття патріотизму і 

гордість за свою країну. 

3. Правила змагань з виду спорту. 

4. Історіявиду спорту із олімпійського руху. 

5. Відомостіпро будову, фізіологію та психологію людини. 

6. Навички надання першої медичної допомоги. 

7. Морально-психологічна підготовка. 

8. Аналіз змагальної діяльності.  

9. Перегляд відеоматеріалів про виступи найсильніших вихованців, спортсменів. 

10. Методика тренування.  

11. Відомості про методи та засоби виховання і розвитку фізичних якостей. 

Список може бути розширений з дозволу адміністрації школи або за рекомендацією 

навчально-методичного відділу спортивної організації. Теоретична підготовка вихованців, 

спортсменів може здійснюватися в спеціальних кабінетах, класах з використанням сучасних 

мультимедийных засобів, а також у ході практичних занять, самостійно за завданням тренера-

викладача.  

 

Загальна фізична підготовка (ЗФП) – спрямована на розвиток основних фізичних 

якостей: сили, витривалості, швидкості, спритності, гнучкості. Методи та засоби розвитку 

фізичних якостей повинні бути адекватні рівню функціональної підготовки кожного вихованця 

окремо, та при цьому їхнє застосування повинне сприяти прогресивним змінам у розвитку 

відповідної фізичної якості. Даний розділ містить у собі наступні засоби: 

- загальрозвиваючі вправи, у тому числі, з обтяженнями; 

- акробатичні вправи; 

- біг, спортивні ігри, плавання; 
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- вправи на гімнастичних снарядах; 

- виконання вправ з використанням тренажерних пристроїв; 

- особливе місце повинні займати заняття з юними вихованцями рухливі ігри (див. 

додаток А). 

 

Спеціальна фізична підготовка (СФП) – спрямована на розвиток спеціальних 

фізичних якостей та рухових навичок і умінь, необхідних для покращення володіння 

різноманітним технічним арсеналом дзюдо, що дозволяє виконувати тренувальні навантаження 

з більшим обсягом та інтенсивністю. Даний розділ містить у собі наступні засоби: 

- імітаційні вправи, спеціальні рухливі ігри, спрямовані на відпрацьовування окремих 

технічних дій дзюдо; 

- вправи зі спеціальними міні снарядами та пристосуваннями; 

- спеціальні вправи з партнером. 

Даний список може бути розширений залежно від творчого підходу до навчального 

процесу тренера-викладача. 

 

Техніко-тактична підготовка (ТТП) – спрямована на вивчення технічного арсеналу 

дзюдо та його застосування у змаганнях. У цьому розділі можна виділити наступні підрозділи: 

а) навчання технічним діям; 

б) удосконалення вивчених дій та індивідуальної техніки; 

в) вивчення та удосконалення варіативності технічних дій у зв'язках і комбінаціях; 

г) удосконалення навчально-тренувальних двобоїв. 

У технічній підготовці виділяють: 

- техніку кидків із стійкі (НАГЕ ВАЗА); 

- техніку в положенні лежачі (КАТАМЕ ВАЗА); 

- техніку стійок і захватів (КУМІ КАТА); 

- техніку падіння (УКЕМІ); 

- техніку виведення з рівноваги (КУЗУШІ); 

- техніку збереження рівноваги (ТАІ-СОБАКІ); 

- техніку контр-прийомів (ГАЕШІ-ВАЗА); 

 

Тактична підготовка – припускає навчання із складання індивідуальної змагальної 

програми, грамотному розподілу сили під час сутички. Формує навички в прийнятті рішень по 

проведенню технічних дій безпосередньо під час сутички та вміння самостійно проводити 

аналіз змагань, а також уміння організовувати режим дня під час змагань. Тактична підготовка 

тісно пов'язана із психологічною підготовкою, де можна виділити наступні етапи: 

а) базовий – психологічний розвиток, утворення та навчання; 

б) тренувальний – формування мотивів та сприятливих відносин до тренувальних 

завдань і навантажень; 

в) змагальний – формування стану бойової готовності, здатності до зосередження та 

мобілізації. 

 

Інтегральна підготовка (П) спрямована на придбання загального досвіду, підвищення 

стійкості до змагального стресу та надійності виступів. Може здійснюватися у процесі змагань 

та модельних тренувань. 

 

2.7. Особливості організації навчально-тренувального процесу жінок 

 

У сучасному спорті вищих досягнень особливий інтерес становить масовість і розвиток 

жіночого спорту. Жінки беруть участь у змаганнях у тих видах спорту, які в минулому 

вважалися суто чоловічими. 

Вельми характерною особливістю сучасного етапу розвитку спортивної боротьби є 

інтенсивне освоєння жінками майже всіх її видів: дзюдо, самбо, сумо, боротьба на поясах. Цей 

процес є незворотним, не дивлячись на тривалу бездіяльність або навіть протидію деяких 
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керівників, теоретиків і практиків боротьби. До теперішнього часу щорічно проводяться 

жіночі чемпіонати континентів та світу з різних видів боротьби, а змагання по дзюдо і вільній 

боротьбі серед жінок увійшли до програми Олімпійських ігор. 

Актуальною є проблема підготовки дзюдоїсток. На сьогодні загальні основи 

спортивного тренування єдині для чоловіків і для жінок. Однак, деякі фактори, наприклад 

соціально-психологічні, а також особливості організму жінок вносять певну обумовленість в їх 

тренування. На сучасному етапі розвитку спорту у тренувальному процесі вихованок, 

спортсменок не завжди враховують особливості впливу навантажень різного обсягу та 

інтенсивності на організм жінки. 

Біологічний аспект розкриває основні анатомо-фізіологічні особливості організму жінок 

та його вікові зміни. Ряд особливостей статури жінки і своєрідність діяльності багатьох органів і 

систем її організму обумовлені дітородної функцією. 

 

Особливості кістково-суглобового апарату полягають в тому, що у жінки ширший, 

ніж у чоловіка, таз; велика (по відношенню до зросту) довжина хребетного стовпа, ширші 

міжсуглобові щілини і краща розтяжність заповнює його хрящового прошарку; коротка і 

широка грудна клітка; велика амплітуда рухів у деяких суглобах. Форми тіла жінки обумовлені 

розвитком підшкірно-жирового шару, який складає 28 % ваги (у чоловіків лише 18%). Вага у 

жінки в середньому на 7-8 кг менше, ніж у чоловіка. Це пояснюється не лише меншим зростом 

(на 10-12 см), а і більш слабким розвитком мускулатури, що становить 32 % ваги тіла (у 

чоловіків 45 %). Однак, жінки перевершують чоловіків у точності координації рухів, гнучкості, 

тому що в них еластичніший зв'язковий апарат, краща здатність м'язів до розтягування. Жінки є 

витривалішими у тривалій ритмічній роботі, їм властиві високорозвинені швидкість, спритність 

рухів дрібних м'язових груп (пальців, кистей рук). Деякі м'язові групи у жінок несуть більш 

складні функціональні навантаження, ніж у чоловіків (діафрагма, м'язи черевної стінки, 

тазового дна). 

 

Серцево-судинна, дихальна та інші системи жіночого організму у функціональному 

відношенні значно відрізняються від відповідних систем чоловічого організму. Серце жінки за 

обсягом та вагою менше чоловічого на 10-15 %, тому у момент його скорочення в судини 

викидається менше крові, але серцевий м'яз скорочується частіше (у чоловіків 66-70 уд/хв, у 

жінок – 72-78). Серцеві скорочення у жінок слабші, що є однією з причин більш низького рівня 

кров'яного тиску. Частота дихання у жінок більша, а глибина менша, що позначається на ЖЄЛ 

(у жінок на 1000 см
3
 менше, ніж у чоловіків). Таким чином, жінки володіють меншими 

функціональними резервами, ніж чоловіки. Будь-яке фізичне навантаження викликає у жінок 

більше почастішання пульсу, менше підвищення кров'яного тиску, а період відновлення цих 

показників триває трохи довше, ніж у чоловіків. 

Статеві відмінності найбільш вираженими стають з початком статевого дозрівання. 

Спеціальної уваги заслуговує періодичність ряду фізіологічних функцій, відносно оваріально-

менструального циклу (ОМЦ). Жінки виконують найрізноманітнішу фізичну та розумову 

роботу зазвичай однаково повноцінно в усі фази ОМЦ. Спеціальні дослідження показали, що 

лише у 18,4 % вихованок, спортсменок, що продовжують тренуватися і брати участь у 

змаганнях в передменструальних і менструальних фазах циклу, результати погіршуються. 

Однак характер реакції організму жінок на ОМЦ може бути різним. 

Найменш сприятливою для тренувальних і змагальних навантажень є 

передменструальна фаза, під час якої спостерігається зниження працездатності, 

роздратованість, пригніченість, знижується здатність до вивчення нового матеріалу. 

У передменструальні дні можуть виявлятися симптоми порушення у будь-якій системі 

жіночого організму. Найпоширенішими є такі симптоми: напруження, набряки та болі в 

молочних залозах, головні болі, запаморочення, підвищення маси тіла, зміни апетиту, а також 

прояви нервово-психічної нестійкості. У цей період під час тренувального процесу не доцільно 

форсувати фізичні навантаження, вивчати і вдосконалювати складно координаційні рухи. У 

заняттях повинні бути знижені навантаження. Жінки, які мають спортивні розряди нижче 

першого, можуть брати участь у змаганнях лише при доброму самопочутті і з дозволу лікаря. У 
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тренувальних заняттях їх слід систематично готувати до виконання звичайних навантажень в 

усі фази ОМЦ. Висока спортивна кваліфікація жінок говорить, зокрема, про те, що регулярними 

тренувальними заняттями вони підготовлені до участі у змаганнях в будь-яку фазу циклу без 

шкоди для свого здоров'я. 

Зниження функціональних можливостей організму характерне також для менструальної 

та овуляторної фаз. Таким чином, при 28 – денній тривалості ОМЦ 10 – 12 днів вихованки, 

спортсменки перебувають у відносно несприятливому функціональному стані з точки зору 

перенесення великих навантажень, вирішення найважливіших завдань періодів та етапів 

підготовки. Це також необхідно врахувати, плануючи тренувальні навантаження. 

Зміни функціональної рухливості нервових процесів (лабільності) у вихованок, 

спортсменок різних спеціалізацій мають однаковий напрямок протягом менструального циклу – 

вищу лабільність у постменструальну, і особливо в постовуляторну фазу, що зумовлено 

анаболічним ефектом естрогенів, концентрація яких у крові жінок при нормальному ОМЦ 

найбільша в постменструальну і постовуляторну фази циклу. 

Побудова мезоциклів тренувального процесу жінок з урахуванням структури ОМЦ 

дозволяє забезпечити вищу сумарну працездатність вихованок, спортсменок, створити 

передумови для навчально-тренувальної роботи в оптимальному стані їх організму. Така 

побудова тренування повинна бути обов’язковою для ввідних і базових мезоциклів, більшості 

контрольно-підготовчих, тобто тих мезоциклів, у яких переважно вирішується завдання 

створення техніко-тактичних і функціональних передумов, необхідних для досягнення 

запланованих спортивних результатів, комплексності вихованців, спортсменів. 

Що ж до передзмагальних, і особливо змагальних мезоциклів, то тут навантаження 

можуть бути суттєво змінені з урахуванням термінів проведення майбутніх змагань і їх 

відповідності фазі ОМЦ, в якій буде перебувати організм конкретної вихованки, спортсменки. 

Адже необхідно враховувати, що вихованкам, спортсменкам доводиться виступати на 

відповідальних змаганнях незалежно від стану, зумовленого особливостями жіночого організму. 

Досвід показує, що результати виступів вихованок, спортсменок, які враховують це у побудові 

передзмагальних і змагальних мезоциклів, бувають успішні навіть у випадках, коли терміни 

змагань збігаються з фазами ОМЦ, які є найменш сприятливі для демонстрації високих 

результатів. 

Отже, доцільно в окремих випадках планувати у вказаних мезоциклах великі за обсягом 

та інтенсивністю тренувальні навантаження, проводити контрольні змагання, у яких 

моделювати умови майбутніх головних стартів. 

При складанні тренувальних планів для жінок необхідно мати на увазі, що ритмічним 

коливанням ОМЦ повинна відповідати така ж крива тренувальних навантажень. А саме: на час 

підвищення працездатності до і після ОМЦ слід планувати максимальні тренувальні 

навантаження і контрольні прикидки, на період зниження працездатності – найменші 

навантаження. Якщо ж реакція організму вихованки, спортсменки на ОМЦ несприятлива, в 

передменструальний і менструальну фази слід планувати зниження навантаження, прогулянки і 

навіть повний відпочинок. Усім жінкам протипоказані тренування і участь у змаганнях в період 

вагітності. Спеціальні тренування можна починати не раніше ніж через 8-10 місяців після 

пологів. Але навіть при дворічній перерві загальна та спеціальна підготовленість досягають 

колишнього рівня, а нерідко і перевищують його вже через 6-8 місяців. Багато спортсменок, 

ставши матерями, не лише поверталися у великий спорт, а й домагалися ще більш високих 

особистих досягнень. 

На заняттях з жінками на початку кожного підготовчого періоду необхідно відводити 

місце вправам, що зміцнюють м'язи живота, спини, попереку і м'язи малого тазу, щоб зберегти 

нормальне положення внутрішніх статевих органів. Особливу увагу слід звертати на поєднання 

рухів із диханням. 

Сучасний рівень спортивних результатів висуває великі вимоги до всебічної підготовки 

вихованок, спортсменок. Тому у заняттях з жінками особливу увагу потрібно звертати на їх 

всебічний фізичний розвиток, зміцнення здоров'я, виховання правильної постави, не форсуючи 

тренування з метою швидкого досягнення високих результатів. 
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Здібності до координації рухів допомагають жінкам швидше, ніж чоловікам, 

оволодівати технікою фізичних вправ, виконувати рухи м'яко, з досить великою амплітудою. 

Але для удосконалення багатьох технічних дій жінкам, як правило, бракує сили і швидкості. У 

зв'язку з цим дуже важливо поєднувати навчання техніці із ЗФП і СФП, особливо це стосується 

ранніх етапів спортивної підготовки. При цьому особливо корисні підвідні вправи, які 

допомагають у вивченні техніки і фізично зміцнюють організм. 

Від спеціальної силової і швидкісної підготовки значною мірою залежить успіх 

оволодіння жінками багатьма видами спорту. Займаючись з жінками, в основних вправах на 

силу і швидкість необхідно більш поступово збільшувати навантаження, більш плавно доводити 

її до можливих меж, ніж займаючись з чоловіками. Вона повинна відрізнятися більшою 

варіативністю і меншою загальною величиною максимальних напружень в період основної 

тренувальної роботи. Треба обмежувати кількість вправ, що вимагають значного напруження і 

затримки дихання. Здійснювати силову підготовку жінок слід засобами, якщо вони не 

спричинять фізичного перенапруження. Для розвитку сили корисно виконувати вправи з 

набивними м'ячами, дисками від штанги, гантелями, парні вправи з опором, акробатичні вправи 

і різні варіанти стрибкових вправ. Висококваліфіковані вихованки, спортсменки в якості 

обтяження можуть використовувати штангу при виконанні спеціальних вправ, найбільш 

близьких за своєю структурою до обраного виду спорту. Щоб отримати помітне поліпшення 

силових якостей стосовно до свого виду спорту, жінкам необхідно проробляти більшу за 

обсягом силову роботу, ніж чоловікам, але з меншою вагою. Ось чому тренери-викладачі 

повинні терпляче чекати цього моменту, не вимагаючи від вихованок, спортсменок високих 

результатів передчасно. 

Великі напруження відчуває організм жінок під час роботи “на витривалість”, особливо 

до кінця тренування, коли втома наростає. Визначати навантаження (за обсягом та 

інтенсивністю) у всіх випадках слід за рівнем фізичної підготовленості вихованки, спортсменки; 

підвищувати – більш плавно і на більшому відрізку часу, ніж у заняттях з чоловіками. В 

основному це відноситься до тренування жінок-початківців і вихованок III розряду. 

Особливо важливе значення у тренуванні жінок мають лікарський і педагогічний 

контроль, а також самоконтроль. Всі ці види контролю дозволяють не лише своєчасно 

виявити будь-які патологічні явища в організмі вихованки, спортсменки, але і у певній мірі 

судити про раціональність планування і проведення тренувальних занять. 

Підсумовуючи слід зазначити, що аналіз літературних джерел та практичного досвіду 

дає можливість зробити висновок, що недостатньо дослідженою є проблема підготовки жінок у 

спортивній боротьбі. Планування та підготовка у жіночій спортивній боротьбі відбувається 

переважно без урахування ОМЦ, набір і комплектація групи – без урахування віку і статі. Не 

беруться до уваги біологічні відмінності чоловічого і жіночого організмів, не враховуються 

особливості впливу навантажень різного обсягу та інтенсивності на організм жінки. У більшості 

випадків спортивну підготовку чоловіків і жінок будують за однаковими канонами. 

У процесі підготовки жінок-дзюдоїстів необхідно підбирати адекватне навантаження 

відповідно до фази ОМЦ. У жіночому дзюдо особливої уваги потребують овуляційна та 

передменструальна фази. У цей період треба з обережністю планувати виконання 

складнокоординаційних дій та кидків з великою амплітудою. 

Постановка високих завдань перед вітчизняними фахівцями дзюдо викликає 

необхідність розробки цілеспрямованих програм підготовки вихованок, спортсменок у дзюдо, 

що включають науково-обгрунтовану інформацію про особливості тренування жінок- 

дзюдоїстів з урахуванням сучасних уявлень про статевий диморфізм. 

Проведення тренувальних занять з жінками вимагає від тренера великого педагогічного 

такту, уваги, умілого застосування оцінки успіхів, суворого індивідуального підходу. 

 

 

 

 

 



2.8. Педагогічний контроль 

 

Педагогічний контроль є основним для отримання інформації про стан і ефективність 

діяльності вихованців. Він застосовується для оцінки ефективності засобів і методів тренування, 

для визначення динаміки спортивної форми та прогнозування спортивних досягнень. Завдання 

педагогічного контролю – облік тренувальних та змагальних навантажень, визначення різних 

сторін підготовленості вихованців, спортсменів, виявлення можливостей досягнення 

запланованого спортивного результату, оцінка поведінки вихованця на змаганнях. Основними 

методами педагогічного контролю є педагогічні спостереження та контрольні випробування 

(тести), що характеризують різні сторони підготовленості вихованців. 

Педагогічний контроль включає також і показники тренувальної та змагальної 

діяльності (кількість тренувальних днів, занять, змагальних днів, стартів), вихідний рівень стану 

здоров'я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функціональних можливостей і 

динаміка цих показників вносяться в індивідуальні картки спортсменів. 

В процесі підготовки вихованців використовуються етапний, поточний і оперативний 

контроль. 
Завдання етапного контролю – виявлення змін у стані вихованця впродовж відносного 

тривалого періоду тренування. Частота обстежень вихованця може бути різною і залежить від 

особливостей побудови річного циклу тренування. 

Поточний контроль характеризує тренувальний ефект декількох занять. 

Завдання оперативного контролю – оцінка ефекту одного тренувального заняття. Вибір 

показників контролю залежить від завдань тренування в той чи інший період проведення 

обстеження. 

Важливе значення має система обліку роботи спортивної школи та показників, що 

характеризують ефективність спортивного тренування. 

Облік показників спортивного тренування дає можливість тренерові-викладачеві 

перевірити правильність підбору і використання засобів, методів і форм здійснення процесу 

спортивної підготовки, виявити ефективніший шлях до підвищення спортивної майстерності. 

Він дозволяє стежити за станом різних сторін підготовленості вихованців, спортсменів, 

динамікою їх спортивних результатів, фізичним розвитком, станом здоров'я тощо. Аналіз даних 

обліку дає можливість не лише контролювати, а також активно втручаючись у навчальний 

процес, удосконалювати його. 

Обліку підлягають всі сторони тренувального процесу. Облік показників спортивного 

тренування здійснюється у наступних формах. Поетапний облік відбувається на початку і кінці 

будь-якого етапу, періоду, річного циклу. У першому випадку він називається попереднім, в 

другому – завершальним, підсумковим. 

Попередній облік дозволяє визначити початковий рівень підготовленості вихованця або 

групи вихованців. Дані підсумкового обліку при зіставленні їх з результатом попереднього 

обліку дозволяють оцінити ефективність навчально-тренувального процесу і внести корективи 

до подальшого плану тренування. Він передбачає фіксацію засобів, методів, величин 

тренувальних та змагальних навантажень, оцінку стану здоров'я і підготовку вихованця. Дані 

оперативного обліку дозволяють отримувати потрібну інформацію про зміни в стані вихованців, 

умовах, змісті та характері тренування під час проведення заняття. Ці відомості необхідні для 

успішного управління тренувальним процесом в ході одного заняття. Основними документами 

обліку в спортивних школах є: 

1) журнал обліку занять;  

2) щоденник тренування;  

3) журнал обліку вихованців -розрядників, громадських інструкторів, суддів по спорту; 

4) протоколи змагань;  

5) особисті картки і лікарсько-контрольні карти вихованців. 

 

 

 



Контроль на передзмагальному етапі 
 

Як відомо, цей етап продовжується не більше двох-трьох днів, тобто це період між 

останнім тренуванням і першим днем змагання. 

Контрольні функції повинні виконуватися самими дзюдоїстами, тренерами, лікарями і 

науковцями. Відмінності між самоконтролем, педагогічним, лікарським та науковим контролем 

полягають у ступені об'єктивності і подробицях вимірювань, обчислень, оцінок і самооцінок. 

Зміст контролю на передзмагальному етапі включає: 

 своєчасний переїзд і розміщення учасників; 

 проходження мандатної комісії; 

 проведення нарад учасників змагань, тренерів і суддів; 

 проїзд  учасників до місця змагань; 

 організація відпочинку, харчування і регулювання ваги тіла; 

 організація планових тренувань; 

 кінцева підгонка одягу і взуття; 

 попередження надмірних стресових ситуацій; 

 профілактика і доліковування травм і захворювань. 

  

Психічний і фізичний стани. Зміст багатьох контрольних процедур безпосередньо 

перед змаганням співпадає із змістом процедур, типових для тренувальної і особливо 

позатренувальної діяльності дзюдоїстів (наприклад, багаторазовий контроль за динамікою 

зниження ваги тіла, об'ємом спожитого і випитого, величинами зниження маси тіла за ніч, 

проявом спраги при споживанні різної їжі, гігієнічними процедурами, відновленням 

працездатності, за добовим режимом тощо). 

Окрім цього, необхідно стежити за передстартовим станом вихованців, спортсменів: 

передстартовою готовністю, передстартовою лихоманкою і передстартовою апатією. Якщо 

передстартова готовність наступає передчасно, вихованець «перегорає» і на початок змагання 

вона перетворюється на передстартову апатію або передстартову лихоманку. 

Особливо велика роль відводиться самоконтролю за динамікою частоти пульсу, 

фізичною і психічною працездатністю. 
 

Доліковування травм і захворювань. У передзмагальні дні важливо уважно стежити за 

станом здоров'я вихованця, спортсмена. Перш за все, необхідно продовжувати лікування травм і 

простудних захворювань. Слід пам'ятати, що у стані високої тренованості, на фоні зниженої 

маси тіла і підвищеної тривожності істотно знижується опірність організму. Це може 

супроводжуватися простудою, розладом шлунково-кишкового тракту і в результаті – 

небажаним ослабленням організму. 
 

Сон і відпочинок. Високе відчуття відповідальності, часто перехідне в тривожність, 

може знизити потенціал вихованця, спортсмена. Тому роль відпочинку і особливо сну істотно 

зростає у передстартові дні. Дуже важливі відпочинок і сон після відвідування сауни під час 

зниження маси тіла. 
 

Апетит, склад продуктів і харчових речовин, водний режим і маса тіла. Вкрай 

небезпечне різке обезводнення організму, що часто вимушує дзюдоїстів відмовлятися від їжі, 

споживати надмірну кількість рідини. Це знижує психічну і фізичну працездатність. Тому під 

контролем повинні бути калорійність, смак їжі, водний режим і маса тіла, як показник 

енергетичного балансу. 
 

Спортивний одяг. Спортивний костюм дзюдоїста остаточно підганяється напередодні 

змагань. Контроль тут зводиться до перевірки міцності спортивного одягу, охайності, 

відповідності його фігурі вихованця, правильності розташування емблеми (прізвища). 
 

Збір інформації про суперників. Керівники та члени команди повинні використовувати 

будь-яку можливість для попередньої розвідки готовності суперників. Дуже важливо не 

переоцінити отримані дані, оскільки вони можуть бути помилковими. Подальша повторна 
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перевірка і аналіз інформації дозволять скласти об'єктивну характеристику суперників і 

правильно спланувати стратегію і тактику поєдинків з ними. 

 

Контроль під час участі у змаганні 
 

Контроль під час участі у змаганні включає: контроль допоміжної діяльності і контроль 

основної діяльності дзюдоїстів. 
 

Контроль якості допоміжної діяльності дзюдоїстів у змаганні. Методами контролю 

допоміжної діяльності дзюдоїстів у змаганні служать: педагогічне спостереження; медико-

біологічне, психологічне і соціологічне спостереження. 

Об'єктами педагогічного спостереження є: зважування учасників; участь в параді; 

розминка; експрес-аналіз поєдинків суперників; експрес-аналіз поєдинків партнерів; відпочинок 

між поєдинками; відпочинок між ранковою і вечірньою частинами змагань; планові тренування. 
 

Поведінка дзюдоїстів на зважуванні. Процедура зважування повинна пройти швидко, 

організовано, без витрат психічної і фізичної енергії. Тому не можна допускати перевищення 

маси тіла, спізнюватися на зважування, активно обговорювати будь-які проблеми, особливо з 

суперниками. При контролі реєструються будь-які відхилення від норми, але зауваження або 

розпорядження дзюдоїстам робляться лише з найважливішого приводу. 
 

Участю в параді контролюється загальний вигляд кожного дзюдоїста і команди в 

цілому, вміння рухатися, підтягнутість, міміка, поведінка. 
 

Розминка. Контролюються своєчасність початку і закінчення розминки, підбір вправ, 

правильність виконання елементів техніки, а також процедури після розминки: відпочинок 

тощо. 
 

Експрес-аналіз сутичок суперників і партнерів по команді. Контролюються уважність, 

розсудливість, самостійність, допитливість, психічна стійкість, справедливість, об'єктивність 

вихованців. 
 

Відпочинок між сутичками. Контролюються бажання усамітнитися або бути серед 

друзів, вибрана для відпочинку поза, форма відпочинку (читання, сон), місце (на повітрі, біля 

води) тощо. 
 

Відпочинок між ранковою і вечірньою, попередньою і фінальною частинами 

змагання. Контролюються прагнення усамітнитися, вибрані для відпочинку умови, місце 

відпочинку (вдома, біля води, в парку тощо). 
 

Участь у планових тренуваннях. Контролюються сумлінність, продуманість, 

грамотність, захопленість тощо. 

При контролі за іншими об'єктами допоміжної змагальної діяльності дзюдоїстів частіше 

використовуються медико-біологічні і психологічні дослідження. 

До медико-біологічних відносяться види контролю за складом блюд, набором продуктів і 

харчових речовин, загальною калорійністю їжі та режимом харчування, водним і ваговим 

режимами, а також якістю сну. 

Педагогічні спостереження і опитування застосовуються при суб'єктивній оцінці смаку 

і якості їжі, тривалості та якості сну. А для виявлення стійкості фізичного і психічного станів 

використовуються лікарські, фізіологічні і психологічні методи діагностики. 

 

Контроль якості основної діяльності дзюдоїстів на змаганнях 
 

Контроль основної діяльності дзюдоїстів на змаганнях зводиться до визначення якості 

наступних показників: 

 виконання одиниць техніки; 

 стратегії і тактики виконання одиниць техніки; 
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 стратегії і тактики ведення поєдинків; 

 стратегії і тактики участі у змаганні; 

 стратегії і тактики участі у системі змагань. 

Контроль змагальної діяльності здійснюється тренером у вигляді педагогічного 

спостереження. Найчастіше він спостерігає візуально або фіксує те, що відбувається за 

допомогою відеозйомки. В процесі тривалих досліджень встановився метод спостережень за 

виконанням технічних дій і фіксацією за допомогою стенографічного запису. Кожна основна 

група прийомів фіксується за допомогою спеціальних символів (Аліханов І.І., 1986). 

Фіксуються всі виконувані вихованцем, спортсменом на змаганні тактико-технічні дії і 

їх результати. Після змагань отримані протоколи спостереження дій вихованців, спортсменів 

обробляються. Проводиться математична обробка результатів спостережень і встановлюється 

кількість спроб і прийомів, виконаних вихованцем, спортсменом і його суперниками, і їх оцінка. 

 

Часові характеристики 
 

Загальний час боротьби – час, який вихованці, спортсмени провели у боротьбі (чистий 

час сутички). 

Час боротьби у стійці – час, який вихованці, спортсмени провели при боротьбі у стійці 

(хоча би один знаходиться в положенні стійки). 

Час боротьби у партері – час, який обидва вихованця, спортсмена провели під час 

боротьби у партері. 

Час боротьби до першої результативної дії (ПРД) – час боротьби до першої оціненої 

суддями дії. (Перша оцінена дія умовно ділить період на дві частини, перша частина в якій у 

вихованця, спортсмена немає переваги в результаті один над одним і друга при якій один 

вихованець, спортсмен має перевагу над іншим). 

 

Характеристики результативності і ефективності 
 

Загальна результативність – кількість набраних вихованцем, спортсменом балів за 

одиницю часу (хвилину, період, сутичку). 

Результативність боротьби в стійці – кількість набраних балів вихованцем, 

спортсменом за час боротьби в стійці. 

Результативність боротьби в партері – кількість набраних балів вихованцем, 

спортсменом за час боротьби в партері. 

Ефективність боротьби – відношення результативності боротьби у партері до 

результативності боротьби у стійці. 

 

Характеристики активності 
 

Активність – кількість реальних атак за одиницю часу (хвилину, період, сутичку). 

Активність до ПРД – відношення кількості реальних атак до першої результативної дії 

до часу боротьби до ПРД. 

Активність після ПРД – відношення кількості реальних атак після першої 

результативної дії до часу боротьби після ПРД. 

 

Характеристики надійності боротьби 
 

Надійність атаки – обчислюється як відношення кількості оцінених суддями ТТД до 

загальної кількості реальних атак (вдалих і невдалих). 

Надійність атаки до ПРД – обчислюється як відношення кількості оцінених суддями 

ТТД до загальної кількості реальних атак за час до ПРД. 

Надійність атаки після ПРД – обчислюється як відношення кількості оцінених суддями 

ТТД до загальної кількості реальних атак за час після ПРД. 

Надійність захисту – обчислюється як відношення кількості відбитих реальних атак до 

загальної кількості реальних атак суперника. 
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Надійність захисту до ПРД – обчислюється як відношення кількості відбитих 

реальних атак до загальної кількості реальних атак суперника за час до ПРД. 

Надійність захисту після ПРД – обчислюється як відношення кількості відображених 

реальних атак до загальної кількості реальних атак суперника за час після ПРД. 

Відношення атак до захисту – обчислюється як відношення кількості проведених 

реальних атак до загальної кількості захистів від реальних атак суперника. 

Відношення атак до захисту до ПРД – обчислюється як відношення кількості 

проведених реальних атак до загальної кількості захистів від реальних атак суперника за час 

боротьби до ПРД. 

Відношення атак до захисту після ПРД – обчислюється як відношення кількості 

проведених реальних атак до загальної кількості захистів від реальних атак суперника за час 

боротьби після ПРД. 

 

Техніко-тактичні характеристики 
 

Вимірюється і обчислюється: 

Загальна кількість проведених ТТД за одиницю часу (хвилину, період, сутичку). 

Відношення кількості проведених ТТД в стійці за час боротьби в стійці. 

Відношення кількості проведених ТТД в партері за час боротьби в партері. 

Середня кількість балів, що отримуються дзюдоїстами за одну ТТД, розраховується як 

відношення загальної кількості здобутих балів до кількості проведених ТТД (загальної, в стійці, 

в партері). 

Структура і склад ТТД: відсотковий розподіл кількості ТТД у стійці і партері, за 

класами, підкласами і видами. 

 

2.9. Організація та режим роботи спортивних шкіл 
 

Навчальний рік починається з 1 вересня. Навчально-тренувальний процес проводиться 

цілий рік відповідно до встановлених режимів роботи груп, річним навчальним планом і 

дійсною навчальною программою з дзюдо. 

Навчальний план розрахований на 52 тижня навчально-тренувальних занять 

безпосередньо в умовах школи й 6 тижнів - в умовах спортивно-оздоровчого табору, навчально-

тренувальних зборів, проведених у канікулярний період, та тренувань по індивідуальних 

завданнях. 

Основними формами навчально-тренувального процесу є навчально-тренувальні 

заняття, робота за індивідуальним планом (з вихованцями груп СБП і ПВД або найбільш 

обдарованими вихованцями попередньої базової підготовки), медико-відбудовні заходи, 

педагогічні тестування, участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, інструкторська 

та суддівська практика. Тривалість одного заняття в групах ПП не повинна перевищувати 2-х 

академічних годин, у групах ПБП - 3 понад 3-х років навчання - 4-5-ти годин. 

СНСЗ організує й проводить у процесі навчально-тренувальних занять, змагань, у 

вільний час виховну роботу з вихованцями за планом, затвердженому директором школи. 

 
 



Таблиця 2.4 

 

Вікові вагові категорії дзюдоїстів 

до 12 років до 13 років до 16 років до 17 років до 18 років до 21 років до 23 років дорослі 

Ч. Ж. Ч. Ж. Ч. Ж. Ч. Ж. Ч. Ж. Ч. Ж. Ч. Ж. Ч. Ж. 

29 32 30 28 42 36 50 40 50 40 55 44 60 48 60 48 

32 36 34 32 46 40 55 44 55 44 60 48 66 52 66 52 

35 40 38 36 50 44 60 48 60 48 66 52 73 57 73 57 

38 44 42 40 55 48 66 52 66 52 73 57 81 63 81 63 

42 48 46 44 60 52 73 57 73 57 81 63 90 70 90 70 

46 52 50 48 66 57 81 63 81 63 90 70 100 78 100 78 

50 57 55 52 73 63 90 70 90 70 100 78 + 100 + 78 + 100 + 78 

55 + 57 60 57 81 + 63 + 90 + 70 + 90 + 70 + 100 + 78     

60  66 63 + 81            

+ 60  + 66 + 63             



 

РОЗДІЛ 3 
 

ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ РОБОТИ І РОЗПОДІЛ ОБСЯГІВ 

КОМПОНЕНТІВ ТРЕНУВАННЯ В РІЧНОМУ ЦИКЛІ 
 

Нормативна частина програми є офіційним документом у відповідності з яким 

планується підготовка вихованців, спортсменів. 

На основі нормативної частини програми у спортивній школі розробляються плани 

підготовки навчальних груп і окремих вихованців. Затвердження планів підготовки проводиться 

директором спортивної школи на основі рішення тренерської ради. 

Примірний навчальний план для спеціалізованих навчально-спортивних установ й  

училищ олімпійського резерву по дзюдо представлений у таблиці 3.1.  

 

Таблиця 3.1 

 

Типовий навчальний план підготовки з дзюдо для спеціалізованих навчальних закладів 

спортивного профілю 

 

Клас, 

курс 

Кількість 

навчальних 

годин на тиждень 

Мінімальна 

кількість учнів у 

групі 

Вимоги до спортивної підготовленості 

на навчальний рік 

На початку На кінець 

8-й 24 6 І юн. - 

9-й 27 6 ІІІ - 

10-й 27 6 ІІ - 

11-й 32 4 І І розряд – КМС 

І курс 32 2 КМС КМС 

ІІ курс 32 2 КМС МСУ 

ІІІ курс 32 2 МСУ МСУ 

 

Структура річного циклу залишається традиційною і складається з трьох періодів: 

підготовчого (період фундаментальної підготовки), до якого входять два етапи – 

початковий і передзмагальний; 

- змагальний; 

- перехідний. 

Кожний період має своє завдання, у відповідності до яких використовуються ті або інші 

засоби та методи підготовки дзюдоїстів. 

Завдання підготовчого періоду: на початковому етапі удосконалюються фізичні якості 

(швидкість, спритність, витривалість, сила, гнучкість), вирішуються питання технічної 

підготовки по поясах; на перед змагальному – становлення спортивної форми, удосконалення 

технічних навичок, виховання морально-вольових якостей. 

Завдання змагального періоду – підтримання високого рівня спортивно-технічної 

підготовленості та реалізація його у змаганнях, подальше удосконалення техніки у всіх 

положеннях боротьби. 

Завдання перехідного періоду – прискорення процесу відновлення за допомогою 

активного відпочинку або завдяки зміни тренувальних засобів. На заняттях не дозволяються 

однотипні монотонні навантаження. Навантаження повинні викликати у тих, хто займаються, 

яскраво виявлені позитивні емоції. Перехідний період не має різких меж; у міру відновлення 

функціональних та адаптаційних можливостей організму вихованців, він переростає у черговий 

мікроцикл підготовчого періоду. 

Зазначені завдання вирішуються на засадах реалізації начального плану школи 

(табл.3.1).  

Змістова частина програми представлена новою програмою (табл.3.2).



Таблиця 3.2 

Програма двоциклової технічної підготовки по поясах вихованців-дзюдоїстів 6-17 років 

De-ashi- 

barai 

Hiza- 

guruma 

Tai- 

otoshi 

Tomoe- 

nage 

Hane- 

goshi 

 Habarelly Nage-No- 

Kata 

Бокова  

підсічка під 

виставлену 

ногу   

Передня  

підсічка 

у коліно 

Передня 

підніжка 

Кидок  

упором 

стопою 

в живіт 

Підсад 

стегном і 

гомілкою 

 Техніка Хабарелі Ката  

Кидків 

(5 кат) 

 

Ko-uchi- 

barai 

Sasae-tsuri- 

Komi-ashi 

O-goshi Yoko- 

tomoe- 

nage 

Ashi- 

guruma 

Yoko- 

guruma 

Sukashi Katame- 

No-Kata 

Підсічка 

зсередини 

під п`ятку 

(1-й варіант) 

Передня  

підсічка 

 

Кидок  

xерез 

 стегно 

Кидок упором 

стопою в 

живітубік  

"півсуплес" 

Кидок вперед  

через 

ногу 

Кидок через 

 груди 

скручуванням 

Техніка Сукаши 

 

Ката 

контратак 

O-uchi- 

barai 

Okuri-ashi- 

barai 

Tani-otoshi Sumi-gaeshi Harai-goshi  Uki-wazi Змагальна 

практика 

 Підсічка 

зсередини 

під  

різнойменну 

п`ятку 

Бокова 

підсічка 

під дві ноги 

у темп кроку  

Підсад під 

дві  

ноги 

Кидок 

підсадом 

гомілкою 

сідаючи 

Підхват під 

ногу ззовні 

 Передня підніжка 

на п`ятці 

сідаючи 

Ko-uchi- 

gari  

O-soto- 

gari 

Yoko- 

otoshi 

 Uchimata Te- 

guruma 

Yoko- 

wakare 

Змагальна 

практика 

 Підсічка 

зсередини 

під п`ятку 

(2-й варіант) 

Відхват під 

ногу ззовні 

Бокова 

посадка 

"бичок" 

  Підхват 

зсередини 

Боковий 

переворот 

Передня 

підніжка 

через 

тулуб 

O-uchi- 

gari 

O-soto- 

otoshi 

Ippon- 

Seoi-nage 

Morote- 

seoi-nage 

Ushiro- 

goshi 

Suri- 

nage 

 

 

Змагальна 

практика 

 Зачеп 

зсередини 

 

Задня  

підніжка 

Кидок через  

спину із 

захватом 

руки на 

плече 

Кидок через 

спину двома 

руками 

Підбив тазом 

з перекидан- 

ням назад 

Передній 

переворот 

 

Ko-soto- 

gari 

Kubi- 

nage 

Ko-uchi- 

makikomi 

Kuzure- 

seoi- 

nage 

 Soto-

makikomi 

 Змагальна 

практика 

 

Задня  

підсічка 

під п`ятку 

 

Кидок 

через 

стегно 

із захватом 

шиї у 

 розніжці 

Зачеп 

зсередини 

під  

однойменну 

ногу із 

захватом 

з-під плеча 

Кидок через 

спину з одним  

захватом- 

техніка міцної 

руки" 

 Кидок 

через 

спину 

із захватом 

руки під 

плече 

 

6 Кю 5 Кю 4 Кю 3 Кю 2 Кю 1 Кю 1-й             і   2-й Дан 

6-10 років 10-11 років 11-12 років 12-13 років 13-14 років 14-15 років 15-16 років 16-17 років 

 3-й юн. 

розряд 

2-й юн. 

розряд 

1-й юн. 

розряд 

1-й розряд КМС МС МС 

Білій 

пояс 

Жовтий 

пояс 

Оранжевий  

пояс 

Зелений 

пояс 

Синій  

пояс 

Коричневий 

пояс 

Чорний 

пояс 

Чорний 

пояс 

Hon-kesa- 

gatame 

Makyra- 

kesa- 

gatame 

Ude-garame Nami-juji- 

jime 

Переходи  

на 

утримання:  

Katame-No- 

Kata 

Комбінації, 

зв`язки та 

переходи 

Katame-No- 

kata 

Основне  

утримання  

З боку 

Утримання  

висівом 

"подушка" 

Вузол 

ліктя 

поперек 

тулуба 

Задушливий 

спереду, 

схрещуючи 

долоні 

донизу 

З боку 

ніг-2 

Ката в 

боротьбі 

лежачі, пе- 

реслідуван- 

ня та пере- 

ходи із стій- 

кі в бороть- 

бу лежачи 

Комбінації, 

зв`язки та 

переходи 

Змагальна 

практика 

 

Kuzure- 

kesa- 

gatame 

Kuzure-

makura- 

kesa-gatame 

Ude- 

gatame 

Guaku-juji- 

jime 

"Ти 

на спині"-2 

Удоскона- 

лення 

Варіант  

утримання 

Варіант  

утримання 

Важиль 

ліктя з  

Задушливий 

спереду, 

З боку 

голови-2 

ІТКЛ 
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висідом 

збоку 

"подушка" 

 

упором 

на 

своє плече 

схрещуючи 

долоні 

догори 

збоку-1 

Kata- 

gatame 

Ushiro- 

Kesa- 

gatame 

Juji- 

gatame 

Kata- 

juji- 

gatame 

 ІТКЛ ІТКЛ 

Утримання 

збоку з 

виключенням 

плеча і 

руки  

Утримання 

збоку 

або з боку 

голови  

висідом 

Важіль  

ліктя під  

час захвату 

ногами  

Задушливий 

спереду, 

схрещуючи 

долоні в 

різні боки 

 Удоскона- 

лення 

Удосконалення 

Yoko-Shiho- 

gatame 

Kuzure-tate- 

shiho-gatame 

Hiza- 

jime 

Hadaka- 

jime 

1-й варіант ІТКЛ ІТКЛ  

Утримання 

поперек 

Вариант 

утримання 

верхи 

Важіль  

ліктя 

коліном 

зверху 

Задушливий  

ззаду плечем і 

передпліччям  

з упором 

у потилицю 

2-й варіант Удоскона- 

лення 

Удоскона- 

лення 

 

Kuzure- 

yoko 

shido 

gatame 

Ashi- 

gatame 

Hara- 

gatame 

kata- 

ha- 

jime 

3-й варіант ІТТКЛ ІТККЛ Змагальна 

практика 

 

Варіант 

утримання 

поперек 

Утримання  

за 

допомогою  

ніг 

Важіль 

ліктя 

животом 

Задушливий  

ззаду 

одворотом 

піднімаючи 

руку 

 Удоскона- 

лення 

Удоскона- 

лення 

Kami- 

shido 

gatame 

Kuzure- 

achi- 

gatame 

Waki- 

gatame 

Okuri- 

eri-jime 

 ІТТКЛ ІТТКЛ 

Утримання  

з боку 

голови 

Варіант 

утримання 

за допомогою 

ніг 

Важіль 

ліктя 

животом 

підмишечної 

впадиної 

Задушливий  

ззаду 

двома 

одворотами 

 Удоскона- 

лення 

Удоскона- 

лення 

Kuzure- 

kami- 

shido- 

gatame 

Варіанти 

атаки в 

боротьбі 

лежачи 

Переходи  

на 

утримання 

Kuzure- 

ashi-jime 

 ІТТКЛ ІТТКЛ 

Варіант 

утримання 

з боку 

голови 

Переходи  

на 

утримання: 

з боку 

ніг-2  

Варіанти 

задушливих 

за допомогою 

ніг 

 Удоскона- 

лення 

Удоскона- 

лення 

Tate-shido- 

gatame 

Переходи  

на больові 

прийоми 

збоку-1 

з боку 

голови-1 

Переходи  

на утримання: 

з боку ніг-2 

збоку-2 

Становлен- 

ня 

індивідуаль- 

ного 

тактико-тех- 

нічного  

комплексу 

в боротьбі 

лежачи 

(ІТТКЛ) 

і переходах 

ІТТКЛ ІТТКЛ ІТТКЛ 

Утримання 

верхи 

Переходи  

на задушливі 

захвати 

"Ти на  

спині"-1  

"Ти з боку 

голови"-1 

"Ти на  

спині"-2 

"Ти ззаду"-1 

ІТТКЛ ІТТКЛ ІТТКЛ 

 

 



Таблиця 3.3 

Орієнтовний план з теоретичної підготовки, год. 

 

№ 

п/п 

Теми 

Групи 

Початкової 

підготовки 
Попередньої базової 

підготовки 

Спеціалізованої 

базової 

підготовки 

Підготовки 

до вищих 

досягнень 

Рік навчання 

1-й 
Більше 

1 року 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 

Увесь 

термін 

1. Фізична культура і спорт в Україні 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Історія розвитку дзюдо в Україні 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Вплив занять дзюдо на організм вихованця 1 1 1 1 1       

4. Гігієна, режим, загартування, харчування, зниження ваги 

вихованця   
0,5 1 1 1 1 1 1 2 2 4 6 

5. Техніка безпеки і профілактика травматизму на заняттях 

дзюдо, надання першої допомоги 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Самоконтроль, медичний контроль, масаж 0,5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

7. Основи і особливості техніки дзюдо  1 1 2 2 4 4 4 6 6 6 6 

8. Основи методики навчання і тренування   1 2 3 4 4 4 4 4 4 

9. Психологічна підготовка вихованця 0,5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 

10. Фізична підготовка вихованця 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 

11. Періодизація спортивного тренування     1 1 1 2 4 4 4 

12. Правила змагань, організація і проведення змагань 0,5 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

13. Місце занять, обладнання та інвентар 1 1 1 1 1       

14. Аналіз змагальної діяльності кращих дзюдоїстів світу і 

основних конкурентів 
   2 3 4 4 10 12 12 18 

15. Завдання до змагань   1 1 3 4 4 4 6 6 6 

16. Педагогічний контроль     1 2 2 4 4 4 4 

17. Фізіологічні основи юнацького спорту      1 1 2 2   

18. Індивідуалізація тренування        8 10 10 12 

19. Зміна правил змагань як основний чинник зміни напряму 

навчально-тренувального процесу 
     2 2 4 4 4 4 

20. Тактика дзюдо, види тактики     1 2 2 4 4 4 6 

21. Аналіз і самоаналіз особистої змагальної діяльності     1 2 2 6 6 6 10 

22. Система відновлювальних заходів      1 1 2 2 2 4 

Загальна кількість годин: 10 12 16 20 32 40 40 40 80 80 100 
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РОЗДІЛ 4. 

 

4.1. Особливості організації та планування навчально-тренувального процесу у групах 

початкової підготовки 
 

Основна мета занять груп початкової підготовки освітнього процесу (ГПП) - залучення 

вихованців до систематичних занять фізичної культури предпрофільної спрямованості у дзюдо. 

Залучення до занять в ПП з 6 років (за довідкою лікаря та за згодою батьків можливо почати 

тренуватися з 5 років), допускається прийом вихованців до групи ПП до 8 років. Оптимізація 

фізичного розвитку людини, всебічне вдосконалення загальних фізичних якостей в єдності з 

вихованням особистості займаються. 

Завдання: 

1. Оптимальний розвиток фізичних якостей (фізичне, психічне, інтелектуальне, 

емоційне). 

2. Розвиток комунікативних якостей. 

3. Початкове навчання вмінню самовиражатися. 

4. Формування життєво важливих рухових умінь і навичок. 

5. Виховання особистості в цілому (інтелектуальні, вольові, моральні та емоційні 

якості). 

6. Привчання до регулярної спортивної діяльності та здорового способу життя (до 

майбутньої трудової діяльності). 

7. Вивчення базової техніки дзюдо. 

 

Основний принцип побудови навчально-тренувального процесу в групах початкової 

підготовки універсальність у постановці завдань, виборі засобів і методів стосовно всіх що 

займаються, дотримання вимог індивідуального підходу й глибокого вивчення особливостей і 

здатностей кожного юного вихованця. Основними завданнями підготовки є: 

- зміцнення здоров'я та загартовування організму; 

- задоволення рухової потреби; 

- всебічний фізичний розвиток; 

- прищеплювання інтересу до занять дзюдо; 

- навчання початковим навичкам і технічним діям; 

- розвиток вольових якостей виховання організованості та цілеспрямованості; 

- виявлення задатків здатностей і спортивної обдарованості. 

Залучення до занять в групи ПП допускається прийом вихованців з 5 до 8 років. Для 

груп початкової підготовки ПП навчальний процес планується як суцільний підготовчий період, 

якому можна умовно розділити на підготовчий, змагальний і перехідний. Підготовка вихованців 

на етапі добору та початкової підготовки характеризується розмаїтістю засобів і методів, 

широким застосуванням ігрового методу, використанням матеріалу різних видів спорту та 

рухливих ігор.  

На цьому етапі формується різнобічна фізична та технічна база, що припускає 

оволодіння широким комплексом різноманітних рухових дій. У цьому віці необхідно 

рівномірно розвивати всі фізичні якості, акцентувати увагу на швидкість та спритності, 

розвитку здатності оцінювати рухи в часі, просторі, по ступені м'язових зусиль. 

Основним методом навчання повинен бути груповий метод, а основним методом 

проведення тренування - ігровий метод (деякі ігри представлені в додаткуА). Основна ідея 

програми полягає в уніфікації викладання дзюдо в країні та прагнення створити передумови для 

успішного навчання вихованців основам і техніці дзюдо на наступних етапах багаторічного 

тренувального процесу. 

 

4.1.1. Навчальний план для груп початкової підготовки 
 

Успішне рішення поставлених завдань початкового навчання неможливо без чіткого 

планування навчально-тренувальної роботи на основі встановлених нормативних вимог. У 
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таблиці 4.1 представлений примірний тематичний план навчально-тренувальних занять для 

груп початкової підготовки. 

Таблиця 4.1  

Примірний тематичний план навчально-тренувальних занять по видах підготовки для 

груп ПП-1-2року  

Теми 

Групи початкової 

підготовки  

Рік навчання 

1-й 
Більше  

1 року 

Фізична культура і спорт в Україні 1 1 

Історія розвитку дзюдо в Україні 1 1 

Вплив занять дзюдо на організм вихованця 1 1 

Гігієна, режим, загартування, харчування, зниження ваги вихованця 0,5 1 

Техніка безпеки і профілактика травматизму на заняттях дзюдо, надання 

першої допомоги 
2 2 

Самоконтроль, медичний контроль, масаж 0,5 1 

Основи і особливості техніки дзюдо  1 1 

Основи методики навчання і тренування   

Психологічна підготовка вихованця 0,5 1 

Фізична підготовка вихованця 1 1 

Періодизація спортивного тренування   

Правила змагань, організація і проведення змагань 0,5 1 

Місце занять, обладнання та інвентар 1 1 

 

Відмінності в організації навчально-тренувального процесу для груп початкової 

підготовки різних років підготовки є поступове підвищення тренувальних вимог, які вирішують 

завдання зміцнення здоров'я вихованців, розвитку специфічних якостей, необхідних у дзюдо, 

ознайомлення з технічним арсеналом, прищеплення любові до спорту і стійкого інтересу до 

подальших занять дзюдо. 

При розрахунку часу, на кожен з основних видів завдань, на тренуваннях тривалістю 45, 

90 хв рекомендується дотримуватися наступної схеми його розподілу (табл. 4.2): 

 

Таблиця 4.2 

Орієнтовна схема розподілу часу на основні види завдань на тренувальних заняттях 

№ 

п/п 
Основні види завдань 

Час, хв. 

45 хв. 90 хв. 

1. Обов'язковий комплекс вправ (у розминці) 2 5 

2. Елементи акробатики 6 10 

3. Ігри в торкання 4 7 

4. Засвоєння захватів 6 10 

5. Вправи на рухливість суглобів 6 18 

I. Теоретична підготовка 10 12 

II. Практична підготовка 210 300 

1. Загальна фізична підготовка (ЗФП) 147 73 

2. Спеціальна фізична підготовка (СФП) 46 73 

3. Технічна підготовка 17 154 

4. Участь у змаганнях і контрольних стартах Відповідно до 

індивідуального плану 

III. Інструкторська й суддівська практика – – 

IV. Відновлювальні заходи + + 

Разом годин: 220 312 
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Час заняття, що залишився, може бути використаний на вивчення та удосконалення 

елементів техніки боротьби – прийомів в стійці і партері у пропорції 3:2. 

На заняттях різної тривалості час на вивчення прийомів у хвилинах розподіляється 

наступним чином (табл.4.3): 

Таблиця 4.3 

Орієнтовний розподіл навчального часу на заняттях 
 

Заняття Стійка Партер 

45 хв 14-15 хв. 8-10 хв. 

90 хв 38-50 хв. 28-35 хв. 

Тривалість заняття може збільшуватися переважно на заняттях в літніх спортивно-

оздоровчих таборах при роботі з юними вихованцями починаючи з 2-го року навчання. 

Дана схема розподілу часу на різні види завдань у тренуванні є лише орієнтовною і при 

потребі може бути замінена тренером. Такий розклад часу найбільш продуктивний при 

організації занять в групах відбору (перші 1-2 роки). 

Представлений матеріал не претендує на вичерпну повноту вирішення всіх питань і 

проблем, що виникають. Лише творча переробка і використання запропонованих напрямів в 

методиці удосконалення тактико-технічної майстерності дозволить розширити рамки 

перспективного планування, індивідуалізувати методику підготовки дзюдоїстів. 

Специфіка дзюдо і накопичений досвід провідних тренерів-викладачів країни диктують 

вести відбір вихованців протягом перших двох-трьох років на основі цілорічного прийому в 

групи початкової підготовки. В основу відбору навчального матеріалу для початкового 

навчання (особливо у перші два роки) повинен бути покладений спортивно-ігровий метод 

організації і проведення занять. 

Підбір ігор і ігрових комплексів з елементами дзюдо дозволить об'єктивніше оцінювати 

здібність дітей до занять дзюдо за такими важливими якостями, як уміння «бачити» суперника, 

реагувати на його конкретні дії, виявляти «бійцівський характер», уміння переносити больові 

відчуття тощо. Одночасно з цим вирішувати завдання виховання, пристосування їх до 

специфіки дзюдо, оскільки ігровий матеріал є вдалою формою поступової адаптації дітей до 

майбутнього спортивного способу життя. Підкреслимо, що у даному випадку мова йде не про 

ігри заради гри, а про засоби і методи, що містять специфіку змагальної діяльності і величезні 

можливості загальнорозвиваючого характеру. 

Програмний матеріал етапу початкової підготовки повинен передбачати можливість 

роботи з дітьми, що мають певну надмірну вагу, слабкий розвиток окремих фізичних якостей 

тощо, які є наслідком умов життя (надмірне харчування, малорухливий спосіб життя тощо), але 

яким не протипоказані заняття дзюдо. 

На практиці у кожного вихованця є можливість вибору необхідного напряму в 

удосконаленні майстерності, тому головне завдання тренера-викладача на цьому етапі виявити 

індивідуальні особливості вихованця, які при правильному розвитку забезпечать майбутні 

спортивні перемоги. Запропонований програмний матеріал дає можливість розширювати творчі 

можливості тренера-викладача і виходячи із здібностей вихованця обирати для нього найбільш 

оптимальний матеріал для його підготовки. 

Всі спеціальні вправи дзюдоїста повинні бути підібрані відповідно до вимог 

змагального поєдинку, які при використанні відповідних методів дозволяють вирішувати 

завдання підготовки із зростаючим наближенням до умов змагань в цілому: вправа – фрагмент 

- епізод поєдинку – поєдинок – серія поєдинків. 

Періодизація тренування на даному етапі достатньо умовна, особливо на першому році 

навчання, оскільки головним завданням є ознайомлення вихованців з основними засобами 

підготовки дзюдоїста, з особливостями змагального єдиноборства через участь в змаганнях з 

спеціалізованих ігрових комплексів з елементами боротьби. 

На 2-му році навчання періодизація тренувального процесу носить більш виражений 

характер, оскільки вихованці цього віку можуть брати участь в циклі змагань, підготовка до 

яких вимагає різної спрямованості засобів, що застосовуються на окремих етапах підготовчого і 

змагального періоду.



 36 

4.1.2. Теоретична підготовка (рекомендовані теми занять) 
 

Теоретична підготовка на етапі початкової підготовки повинна вирішувати такі 

завдання: 

1.Техніка безпеки 

Інструктаж з техніки безпеки з вихованцями проводиться на початку кожного 

навчального року та по мірі необхідності протягом усього етапу підготовки. Інструкція з 

техніки безпеки повинна бути розроблена в спортивній організації та затверджена у 

встановленому порядку. 

2.Правила змагань 

Основні відомості про правила змагань та їхнього проведення. Відомості про вагові та 

вікові категорії учасників, тривалість сутички. Система проведення змагань. Етикет учасника 

змагань. Система оцінок технічних дій. 

3.Гігієна та профілактика травматизму 

Відомостіпро гігієнічні норми для вихованців. Дотримання санітарно-гігієнічних норм 

під час занять у залі дзюдо. Дотримання спортивного режиму. Використання природних 

факторів природи: сонця, повітря та води з метою зміцнення здоров'я і загартовування. 

Використання захисних пристосувань для колін, ліктів і гомілковостопних суглобів. 

4.Історія дзюдо 

Історія виникнення дзюдо як виду спорту. Розвиток дзюдо в Україні, історія перших 

змагань по дзюдо, розділи дзюдо. Виступу наших спортсменів за кордоном, їхні досягнення. 

Стан дзюдо в країні в цей час і заходи для його подальшого розвитку. 

5.Відомостіпро будову та функції організму 

Кісткова система, зв'язковий апарат і м'язи, їхня будова та взаємодія. Основні відомості 

про кровообіг, значення крові. Серце та судини. Подих і газообмін. Легені. Значення подиху для 

життєдіяльності організму. Органи травлення та обмін речовин. Органи виділення (кишечник, 

бруньки, легені, шкіра). Нервова система. Провідна роль центральної нервової системи в 

діяльності організму. Вплив занять фізичними вправами на центральну нервову систему. 

Удосконалення функцій м'язової системи, апарата подиху та кровообігу під впливом фізичних 

вправ. 

Систематичні заняття фізичними вправами як неодмінна умова для зміцнення здоров'я, 

розвитку фізичних здатностей і досягнення високих спортивних результатів. 

6. Навички надання першої допомоги 

Дії вихованця, спортсмена у випадку травми. Надання допомоги при ссадинах, 

потертостях, забитих місцях. 

7. Морально-вольова та психологічна підготовка 

Поводження вихованця, спортсмена. Культура та інтереси вихованця. Виконання 

тренувальних завдань. Подолання труднощів, що виникають у сутичках (об'єктивних і 

суб'єктивних). Ведення щоденника самоконтролю і обліку НТЗ та участі в змаганнях. 

8. Аналіз змагань 

Перегляд відеоматеріалів по дзюдо та при можливості безпосередній перегляд змагань 

міжнародного рівня. Обговорення враження про боротьбу провідних майстрів дзюдо.  

9. Методика самостійного тренування 

Відомості необхідні для здійснення занять спортом і підтримки фізичних кондицій 

самостійно під час, коли заняття в основній групі неможливі. Індивідуальні завдання по ЗФП. 

 

4.1.3. Практична підготовка ( рекомендований навчально-тренувальний  

матеріал по видах підготовки)  
1. Загальна фізична підготовка. 

Загальна фізична підготовка на етапі добору та початкової підготовки спрямована на 

виховання і розвиток основних фізичних якостей вихованців: швидкості, сили та витривалості, 

гнучкості та координації.  

На цьому етапі підготовки застосовуються стройові вправи та прийоми: основні стійки, 

перебудування, різні види пересування бігцем на носках. Високо піднімаючи коліна, згинаючи 
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ноги назад, із прискоренням, з поворотами, зі стрибками через перешкоди, наперегони, з 

підскоками та іншими діями. Широко використаються різні комплекси загальнорозвиваючих 

вправ для різних груп м'язів. Вправи для рук і верхнього плечового пояса, положення рук і 

кистей, піднімання і опускання рук, які виконуються з м'язовим зусиллям і з різною швидкістю 

рухів. Вправи для тулуба - нахили вперед стоячи та сидячи, ноги разом і нарізно, нахили назад, 

різні види присідань. Упор присівши, упор лежачи (повороти в упорі лежачи, віджимання), упор 

сидячи позаду, прогинання тулуба, пересування в упорі сидячи та лежачи. Рекомендується 

проводити спортивні і рухливі ігри, естафети, акробатичні вправи, кроси, плавання і т.п. 

Основні методами проведення тренування можуть бути, ігровий, повторний, круговий, 

змагальний. 

2. Спеціальна фізична підготовка: 

У завдання спеціальної фізичної підготовки входить удосконалення рухових навичок та 

якостей, що сприяють оволодінню техніки дзюдо. Застосовуються спеціальні вправи: для 

розвитку спеціальної сили, спеціальної спритності, гнучкості, сили, швидкості, витривалості 

дзюдоїста; 

- вправи для захисту від кидків; 

- вправи для виконання кидків; 

- підготовчі вправи для технічних дій; 

- вправи спеціальної фізичної та психологічної підготовки. 

Для локального розвитку м'язових груп, тренажерні пристрої, комплекси спеціальних 

вправ для розвитку гнучкості, спритності швидкості, сили і витривалості. 

Методи тренування - повторний, ігровий, змінний і контрольний. 

3. Технічна підготовка. 

Навчання захватів і пересуванням. Навчання найпростішим технічним діям у стійці та 

лежачи. Початкові основи тактики ведення сутички. Навчання відходу з небезпечних положень 

у стійці та у боротьбі лежачи. Навчально-тренувальні сутички не змагального характеру. На 

цьому етапі починається навчання базової школи із прив'язкою до технічної його частини та 

поетапної здачі іспитів на присвоєння відповідному рівню підготовки КЮ. 

Вихованці за період навчання в групах початкової підготовки зобов'язаний отримати 

навики та навчитися виконувати спеціальні технічні дії, вивчити існуючу термінологію вправ. 

Примірний навчальний матеріал по технічній підготовці представлений у таблиці 4.4. 

 

Таблиця 4.4   

Примірний навчальний матеріал по технічній підготовці 
№ Японське найменування Переклад з японського 

1.  РЕЙ*  

ТАТІ-РЕЙ 

 

ДЗА-РЕЙ 

– вітання (уклін): 

– вітання в положенні стоячи (правила входу й виходу з 

татамі) 

– вітання в положенні на колінах 

2.  ОБІ – пояс (зав'язування пояса) 

3.  КАМАЄ – стійки 

СІДЗЕНТАЙ 

СІДЗЕНХОНТАЙ 

МІГІСІДЗЕНТАЙ 

ХІДАРІСІДЗЕНТАЙ 

– висока стійка 

– фронтальна висока 

–правостороння висока  

– лівостороння висока  

ДЗІГОТАЙ 

ДЗІГОХОНТАЙ 

МІГІСІДЗІГОТАЙ 

ХІДАРІДЗІГОТАЙ 

– низька стійка 

– фронтальна низька  

– правобічна низька  

– лівостороння низька  

4.  СІНТАЙ 

СУРІАСІ  

ЦУГІАСІ 

- пересування 

- ковзний переставний крок 

- приставний крок 
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№ Японське найменування Переклад з японського 

5.  

ТАЙСАБАКІ 

- повороти 

2 типи поворотів на 90 градусів, 

3 типи поворотів на 180 градусів 

6.  УКЕМІ  

УСІРОУКЕМІ 

ЕКОУКЕМІ 

МАЕУКЕМІ 

МАЕМАВАРІУКЕМІ 

- падіння 

- падіння назад  

- падіння убік  

- падіння вперед  

- падіння вперед  

7.  КУМІКАТА 

МІТІ СІДЗЕНТАЙ КУМІКАТА 

ХІДАРІ СІДЗЕНТАЙ КУМІКАТА 

МІТІ ДЗІГОТАЙ КУМІКАТА 

ХІДАРІ ДЗІГОТАЙ КУМІКАТА 

- захоплення 

- захоплення у високій правосторонній стійці  

- захоплення у високій лівосторонній стійці  

- захоплення в низькій правосторонній стійці 

- захоплення в низькій лівосторонній стійці  

8.  КУДЗУСІ – виведення з рівноваги 

8 напрямків виведення з рівноваги 

9.   ФАЗИ КИДКА  

КУДЗУСІ  – виведення з рівноваги 

ЦУКУРІ – прийняття правильного положення  

КАКЕ – виконання кидка 

НАГЕ ВАДЗА – кидки 

 НАГЕ ВАДЗА – кидки 

1.  ЦУРІ-ГОСІ - кидок через стегно із захопленням руки й пояса 

2.  СЕОІ-НАГЕ – кидок через спину  

3.  СУМІ-ГАЕСІ -кидок через голову підсадом гомілкою  

4.  ТАІ-ОТОСІ - передня підніжка 

5.  ХАРАІ-ЦУРІКОМІ-АСІ - переднє підсікання  

6.  ОУТІ-ГАРІ – зачіп різнойменної ноги зсередини  

7.  ОСОТО-ГАРІ – підхват 

8.  КОУТІ-ГАРІ - підсікання зсередини  

9.  ДЕАСІ-БАРАІ – бічне підсікання  

10.  ХАРАІ-ГОСІ - підхоплення під дві ноги  

11.  УТІМАТА* - підхоплення зсередини  

12.  ТОМОЕ-НАГЕ - кидок через голову упором стопою в живіт  

КАСИ ВАДЗА – контрприйоми 

13.  КАЕСІ ВАДЗА – контрприйоми 

14.  ЦУБАМЕ-ГАЕСІ – бічне підсікання від бічного підсікання  

RENZOKU-WAZA. РЕНСОКУ-ВАДЗА (КОМБІНАЦІЇ) 

РЕНРАКУ ВАДЗА – комбінації 

15 РЕНРАКУ ВАДЗА – комбінації 

16 ОУТІ-ГАРІ-СЕОІ-НАГЕ – зачіп зсередини – кидок через спину 

КАТАМЕ ВАДЗА– фіксуючі прийоми (утримання, больові, задушення) 

17 КАТАМЕ ВАДЗА – фіксуючі прийоми 

18 ОСАЕКОМІ ВАДЗА – утримання  

19 КЕСА-ГАТАМЕ утримання збоку із захопленням руки й голови 

20 КАТА-ГАТАМЕ утримання з боку плеча із захопленням руки й голови 

21 Yoko-shiho-gatame   Йоко-шіхо-гатаме  утримання поперек  

22 ТАТЕ-СІХО-ГАТАМІ утримання верхи  

23 КАНСЕЦУ ВАДЗА – больові прийоми 

24 ДЗЮДЗІ-ГАТАМЕ важіль руки поперек 

25 УДЕ-ГАРАМІ вузол ліктьового суглоба  

26 СІМЕВАДЗА  – задушливі прийоми 

27 
ГЯКУ-ДЗЮДЗІ-ДЗІМЕ задушливим зворотним захопленням однойменних 

одворотів (долоні до себе)  
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№ Японське найменування Переклад з японського 

НОГАРЕКАТА – вихід з небезпечних положень 

28 НОГАРЕКАТА  – вихід з небезпечних положень 

29 Захист від КЕСА-ГАТАМЕ - захоплюючи ногу ТОРІ ногами  

30 Захист від КЕСА-ГАТАМЕ - через «міст»  - накатом  

31 Захист від ЕКО-СІХО-ГАТАМЕ - через «міст» із захопленням голови ТОРІ й упором у 

живіт 

32 Захист від ТАТЕ-СІХО-ГАТАМЕ - через «міст» із захопленням штанів  ТОРІ  

 

У таблиці зазначений основний обсяг технічних дій, що становлять базову технічну 

підготовку, яким зобов'язані навчити тренери-викладачі вихованців за період навчання в групах 

початкової підготовки. Порядок навчання технічним діям носить рекомендаційний характер. До 

змагань можуть бути допущені вихованці, що навчаються на етапі ПП тільки після 2 року 

занять, успішної здачі контрольних тестів, проходження медичного огляду і тільки серед 

вихованців своєї кваліфікації. 

 

Примірний план і зміст занять у групах початкової підготовки 
 

Практичні заняття складаються з підготовчої, основної та заключної частин. У 

підготовчій частині застосовуються вправи для розвитку гнучкості та рухливості в суглобах, 

комплекси загальрозвиваючі вправи для основних м'язових груп. Основна частина, під час якої 

вирішуються основні завдання заняття, звичайно закінчується проведенням естафети або гри. 

Заключна частина заняття складається із завдань, виконуваних у повільному темпі (наприклад, 

ковзання в плаванні, ходьба в легкій атлетиці і т.п.), та вправ на розслаблення. Одним з 

важливих моментів у заняттях є виховання поваги до занять і до всіх вихованців групи. З 

найпершого заняття увага тренера-викладача повинна бути спрямована на виховання в 

вихованцях самодисципліни, концентрації уваги, смиренності, витримки, обдуманості свого 

поводження і прояву працьовитості при виконанні завдань тренера (правила поведінки 

вихованців представлені в додатку Г). 

Примірна схема побудови тижневого навантаження в групах початкової підготовки 

першого та другого років навчання представлена в таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 

Примірний зміст занять тижневого мікроциклу в підготовчому  періоді для груп 

початкової підготовки першого й другого років навчання. 
День 

тижня 
Завдання заняття Зміст заняття 

П
о

н
ед

іл
о
к
 

Розвиток швидкості 

та гнучкості. 

Удосконалення 

техніки в боротьбі 

стоячи 

Спортивний зал. 

Підготовча частина (30 хв.) Повторення правил поведінки в залі. 

Комплекс загальрозвиваючих і гімнастичних вправ для основних м'язових 

груп. Вправи для розвитку гнучкості: нахили, повороти, махи. 

Основна частина (50 хв.)  

Повторення пройденого матеріалу. Вивчення нової технічної дії. Рухливі 

ігри. 

Заключна частина (10 хв). 

Вправи на розтягування. Дихальні вправи. Домашнє завдання. 

С
ер

ед
а 

ЗФП і СФП Стадіон, ігровий зал  

Стройові, загальрозвиваючі вправи. 

Стрибки в довжину з місця, з розбігу. 

Біг у чергуванні з ходьбою 

Подолання відрізків 50-60 м з контролем часу. 

Біг по пересіченій місцевості. 

Рухливі ігри й естафети й т.д. 
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П
'я

тн
и

ц
я
 

Розвиток сили та 

координації. 

Удосконалення 

техніки в боротьбі 

лежачи 

Підготовча частина (30 хв.).  

Комплекс загальрозвиваючих і гімнастичних вправ для основних м'язових 

груп. Вправи для розвитку сили м'язів ніг і тулуба. 

Основна частина (50 хв.)  

Повторення пройденого матеріалу. Вивчення нової технічної дії в 

боротьбі лежачи. Рухливі ігри. 

Заключна частина (10 хв). 

Вправи на розслаблення, розтягування. Дихальні вправи. Домашнє 

завдання. 

 

 

4.2. Нормативні вимоги по видах підготовки для груп ПП 

 

4.2.1. Організація та методика проведення контрольних випробувань 

 

У методиці проведення контрольних нормативних вправ варто керуватися наступними 

загальними положеннями: 

 умови проведення тестування повинні бути однакові для всіх вихованців (наприклад, час дня 

час прийому їжі, обсяг навантажень і т.п.); 

 контрольні вправи повинні бути доступні для всіх вихованців; 

 контрольні вправи повинні вимірятися в об'єктивних величинах (у часі, просторі, числі 

повторень і т.п.); 

 контрольні вправи повинні відрізнятися простотою виміру та оцінки наочністю результатів для 

вихованців. 

Контроль над знаннями розділів теоретичної підготовки здійснюється у вигляді бесід, 

опитувань, ігор, з визначенням  кращого вихованця. 

З метою об'єктивного визначення перспективності дзюдоїстів, своєчасного виявлення 

недоліків у їхній підготовці доцільно регулярно (2 рази в рік) проводити тестування вихованців. 

Контрольні перекладні нормативи проводяться відповідно до календаря спортивних установ, 

організовано одночасно у всіх групах (у вигляді змагань), або можуть проводитися окремо в 

кожній групі. Протоколи та результати тестування є офіційним документом для зарахування та 

переведення в наступну групу. Тестування наприкінці навчального року, особливо для груп 

початкової підготовки, рекомендується проводити урочисто із запрошенням гостей і батьків. 

Контроль над виконанням вимог по ЗФП і СФП можуть проводитися тренером-викладачем 

необмежену кількість разів протягом навчального року на тренувальних заняттях. 

Можна рекомендувати проводити тестування із технічної підготовки наприкінці 

навчального року. Для цього повинні бути спеціально підібрані, і затверджені тренерською 

радою комплекси вправ з добре освоєних юними вихованцями, технічних дій.  

Виконанням окремо вимог по технічній підготовленості для груп ПП понад 2го року 

навчання є участь, на внутрішніх змаганнях спортивних установ, а також на міських (або) 

обласних змаганнях. 

Контрольні перевідніі нормативи по практичній підготовці ЗФП, СФП для ПП-1- року 

навчання для хлопчиків представлені в таблицях 4.6 – 4.7, для дівчинок у таблицях 4.8 – 4.9. 

 

4.2.2. Методика тестування по ЗФП, СФП для груп початкової підготовки 
 

1 Біг 30 м з високого старту  

Проводиться на доріжці стадіону або легкоатлетичного манежу в спортивному взутті 

без шипів з високого старту. Фіксується час подолання дистанції. 

2. Біг 800 м на час, хв 

Проводиться на доріжці стадіону в спортивному взутті без шипів. Фіксується час 

подолання дистанції. 

3. Стрибок у довжину з місця, см 
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Вихованцець стає на лінію старту, ноги на ширині плечей. Поштовхом обох ніг 

стрибок уперед. Фіксується відстань від лінії старту до лінії торкання пяток після стрибка. 

4. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи, у раз. (віджимання з упору лежачи) 

Виконують згинання та розгинання рук з вихідного положення (в.п.) - упор лежачи. 

Фіксується кількість разів віджимань із упору лежачи. Віджимання вважається не виконаним 

при відсутності торкання грудьми підлоги та прогинань у поперековому відділі спини. 

5. Човниковий біг 4 х10, хв 

Виконується в спортивному залі або на стадіоні. Відзначити відрізок довжиною                  

10 метрів (старт і фініш) По команді марш почати біг з лінії старту до лінії фінішу, виконати 

заступ однією ногою за лінію фінішу, повернутися та продовжувати біг в іншу сторону до лінії 

старту, у такий спосіб виконати біг 2 цикли, що вийти 4 відрізки по 10 метрів. Виконувати біг 

максимально швидко. Час фіксується з точністю до 0,1 секунди. Не допускається зміна форми 

перегони, повороти в різні сторони та інші додаткові дії. 

6. Нахил уперед з положення сидячи, см 

З в.п. сидячи на підлозі п'яти впираються в опору, виконуються максимальний нахили 

вперед руки вперед. Фіксується глибина нахилу по відстані рук вихідну за лінію положення  

стіп. 

7-10 перекидів через партнера, який знаходиться в партері на швидкість, с (тест по 

СФП). Виконується 10 перекидів у темпі вперед і в обидва боки, через  партнера, який 

знаходиться в партері з опорою на передпліччях. 

8-10 перекидів через лежачого партнера на швидкість. Фіксується час за 10 виконаних 

перекидів в обидва боки. 

 

4.2.3. Примірні контрольно-перевідні нормативи по ЗФП і СФП  

для груп початкової підготовки 

 

Контрольно-перевідні нормативні вимоги по ЗФП СФП для вихованців груп ПП-1 та 

ПП більше 1-го року навчання представлені в таблицях. 

Контрольно-перекладні нормативні вимоги по ЗФП СФП для вихованок груп ПП-1 та 

ПП більше 1-го року навчання представлені в таблицях. 

Рівень підготовленості вихованців (хлопчиків і дівчинок) груп початкової підготовки 

представлений у таблиці. 
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Таблиця 4.6 

Примірні контрольні нормативи по ЗФП і СФП для вихованців груп початкової підготовки 1-го року навчання (6-7років) (Х) 

 

Оцінка 

в 

балах 

Біг на 30м з 

високого старту, 

с 

Біг на 800 м на 

час, хв 

Стрибок у 

довжину з місця, 

см 

Згинання та 

розгинання рук в 

упорі лежачи, у 

раз 

Човниковий біг 

4х10, с 

Нахил уперед з 

положення 

сидячи, см 

10 перекидів 

через партнера, 

який знаходиться 

в партері,* с 

5 5,00 і краще 3,30 і краще 170 і краще 46 і краще 10,92 20 і краще 14,11 і краще 

4 5,01−5,50 3,31−4,00 160−169 37−45 10,93−11,77 17–19 14,12−17,72 

3 5,51−6.00 4.01−4,30 150−159 23−36 11,78−12,94 10–16 17,73−22.67 

2 6,01−6,50 4,31−5.00 140−149 12−22 12,95−13.79 5–9 22,68−26.28 

1 6,51 гірше 501 і гірше 139 і гірше 11 і гірше 13,80 і гірше 4 і гірше 26,29 і гірше 

 

 

Таблиця 4.7  

Примірні контрольні нормативи по ЗФП і СФП для вихованців груп початкової підготовки 2 го року навчання (7-8 років) (Х) 

 

Оцінка 

в 

балах 

Біг на 30м з 

високого старту, 

с 

Біг на 800 м на 

час, хв 

Стрибок у 

довжину з місця, 

см 

Згинання та 

розгинання рук в 

упорі лежачи, у 

раз 

Човниковий біг 

4х10, с 

Нахил уперед з 

положення 

сидячи, см 

10 перекидів 

через партнера, 

який знаходиться 

в партері,* с 

5 49,00 і краще 3,00 і краще 180 і краще 50 і краще 10,54 і краще 21 і краще 13,00 і краще 

4 49,1−5,40 3.01−3,20 170−179 39−49 10.55−11,46 16−20 13.01–16,00 

3 5,41−5,90 3,21−3,50 160−169 23−38 11,47−12,74 11−15 16,01–19.00 

2 5,91−6,40 3.51−4,19 150−159 11−22 12,75−13,67 6−10 19,01–22,00 

1 6,41 4,20 і гірше 149 і гірше 10 й і гірше 13,68 і гірше 5 і гірше 22,01 і гірше 
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Таблиця 4.8 

Примірні контрольні нормативи по ЗФП і СФП для вихованок груп початкової 

підготовки 1-го року навчання (6-7років) (Д) 

Оцінка 

в балах 

Біг на 30м 

з високого 

старту, с 

Біг на 

800 м 

на час, 

хв 

Стрибок у 

довжину з 

місця, см 

Згинання та 

розгинання 

рук в упорі 

лежачи, у раз 

Човниковий 

біг 4х10, с 

Нахил 

уперед з 

положення 

сидячи, см 

10 перекидів 

через 

партнера, 

який 

знаходиться в 

партері,* с 

5 
5,50 і 

краще 

4,00-и 

краще 

160 і 

краще 
25 і краще 14,00 і краще 21 і краще 20,00 і краще 

4 5,51–6,00 
4,01–

4.30 
150–159 20–24 

14,01–

15,15,00 
16–20 20,01–23,00 

3 6.01–6.50 
4,31–

5,00 
140-149 15–19 15,01–16,00 11–15 23,01–26,00 

2 6.51–7,00 
5,01–

5,30 
130–139 10–14 16,01–17,00 6–10 26,01–29,00 

1 
7,01 і 

гірше 

5,31 і 

гірше 
120 і гірше 9 і гірше 17,01 і гірше 5 і гірше 29,01 і гірше 

 

Таблиця 4.9  
 

Примірні контрольні нормативи по ЗФП і СФП для вихованок  

груп початкової підготовки 2 го року навчання (7-8 років)  (Д) 

Оцінка 

в балах 

Біг на 30м 

з високого 

старту, с 

Біг на 

800 м на 

час, хв 

Стрибок у 

довжину з 

місця, см 

Згинання та 

розгинання 

рук в упорі 

лежачи, у раз 

Човниковий 

біг 4х10, с 

Нахил 

уперед з 

положення 

сидячи, см 

10 перекидів 

через 

партнера, 

який 

знаходиться 

в партері,* с 

5 
5,20 і 

краще 

3,50 і 

краще 

170 і 

краще 
30 і краще 13,5 і краще 22 і краще 19,00 і краще 

4 5,21–5,70 
3,51–

4,20 
160–169 25–29 13,51-14,50 17–21 19,01–22,00 

3 5,71–6,20 
5,21–

4,50 
150–159 20-24 14,51–15,50 12-16 22,01–25,00 

2 6,21–6,70 
4,51–

5,20 
140–149 15–19 16,51–16,50 7–11 25. 01-28,00 

1 
6,71 і 

гірше 

5.21 і 

гірше 
130 і гірше 14 і гірше 16,51 і гірше 6  і гірше 28,01 і гірше 

 

Таблиця 4.10 

Оцінка рівня підготовленості ЗФП, СФП для хлопчиків і дівчинок  

груп початкової підготовки ПП-1-2, років навчання 

Сума балів Рівень підготовленості Оцінка 

31 і краще Високий Відмінно 

25−30 Вище за середнє Дуже добре 

19−24 Середній добре 

13−18 Нижче середнього Задовільно 

12 і гірше низький Погано 
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4.2.4. Засоби відновлення і харчування 

 

Для відновлення працездатності вихованців спортивних шкіл з урахуванням віку, 

спортивного стажу, кваліфікації і індивідуальних особливостей юного вихованця застосовується 

широкий арсенал засобів і заходів (педагогічних, гігієнічних, психологічних і медико-

біологічних) відповідно до методичних рекомендацій. 

На даному етапі підготовки із педагогічних засобів відновлення використовують 

прогулянки, плавання, ігри на свіжому повітрі; із фізіотерапевтичних – душ і природні засоби 

загартування тощо. 

Харчування своєчасне і різноманітне. 

 

4.2.5. Лікарський контроль 
 

У групах початкової підготовки застосовують етапне і педагогічне обстеження 

фізичного розвитку і фізичної підготовленості вихованців. Основними завданнями медичного 

обстеження у групах початкової підготовки є контроль за станом здоров'я, прищеплення 

гігієнічних навичок і звички чіткого виконання рекомендацій лікаря. На початку і кінці 

навчального року вихованці проходять поглиблені медичні обстеження. Все це дозволяє 

встановити вихідний рівень стану здоров'я, фізичного розвитку і функціональної 

підготовленості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

РОЗДІЛ 5 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У 

ГРУПАХ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ (ПБП) 

 

5.1. Особливості організації та планування навчально-тренувального процесу  

у групах попередньої базової підготовки 

 

Весь процес підготовки у групах попередньої базової підготовки, починаючи з першого 

року навчання, повинен бути підпорядкований календарю змагань, терміни проведення яких 

визначають періодизацію річного циклу підготовки. 

Переведення до занять в ПБП з 8 років, допускається прийом вихованців до групи ПБП 

до 10 років. 

Варіанти розподілу навчально-тренувальних занять у тижневому мікроциклі залежать 

від періоду підготовки, а також від матеріально-технічних умов спортивної школи, кількості 

вихованців та інших чинників. У всіх випадках потрібно прагнути до того, щоб занять було 

більше, а їх тривалість коротша. 

Річний цикл включає наступні етапи: підготовчий (ПЕ), змагальний (ЗЕ), 

відновлювальний (ВЕ). 

Не виключаючи варіантів побудови тренувальних занять, апробованих кожним з 

тренерів-викладачей, слід звернути увагу на їх зміст, що відповідає завданням кожного з 

періодів тренування. Зокрема, у практичні заняття на килимі необхідно включати наступні 

засоби підготовки: 

1. Акробатичні вправи, що виконують функцію розминки, для підготовки опорно-

зв’язочного і м'язового апарату до роботи, що сприятиме запобіганню травм. 

2. Ігри (6-8 хв.) для розвитку координаційних здібностей, якостей маневрування, 

підвищення уваги, швидкості переключання. 

3. Тренувальні завдання, пов'язані із засвоєнням атакуючих і блокуючих захватів, 

включаючи боротьбу за територію у певному захваті. 

Завдання із здійснення або вирішення захватів виконуються як в стійці, так і в партері. 

Між завданнями необхідно передбачати перерви (від 30 с до 2 хв.) для підвищення ефективності 

засвоєння навчального матеріалу, запобігання зайвій пітливості. 

Навчальний матеріал для вихованців 3 і 4 років навчання, так само, як і у попередні 

роки, повинен містити як мінімум наступні розділи: спеціальні вправи, спеціалізовані ігрові 

комплекси, елементи техніки і тактики боротьби в стійці і партері, тренувальні завдання із 

вирішення епізодів поєдинку. З часом змінюється лише частка уваги на кожен з цих розділів. 

Закріплення, удосконалення і контроль засвоєння техніко-тактичної майстерності здійснюються 

за допомогою сутичок (навчальних, тренувальних, контрольних, ігрових, змагальних). 

На даному етапі слід приділяти увагу надійності захисту вихованців. 

Ігри і ігрові комплекси, які були основоположним навчальним матеріалом у групах 

початкової підготовки, в групах попередньої базової підготовки видозмінюються і 

використовуються переважно у формі тренувальних завдань. 

 

5.1.1. Навчальнио-тренувальний план для  

груп попередньої базової підготовки 

 

У таблиці 5.1 приводиться примірний тематичний план навчально-тренувальних занять 

для груп попередньої базової підготовки кожного року навчання. 
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Таблиця 5.1   
 

Примірний тематичний план навчально-тренувальних занять  

для навчально-тренувальних груп 1, 2, 3 і понад 3х років навчання 
 

Теми 

Групи попередньої базової підготовки  

Рік навчання 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Фізична культура і спорт в Україні 1 1 1 1 1 

Історія розвитку дзюдо в Україні 1 1 1 1 1 

Вплив занять дзюдо на організм вихованця 1 1 1   

Гігієна, режим, загартування, харчування, зниження ваги 

вихованця  
1 1 1 1 1 

Техніка безпеки і профілактика травматизму на заняттях дзюдо, 

надання першої допомоги 
1 1 1 1 1 

Самоконтроль, медичний контроль, масаж 1 2 2 2 2 

Основи і особливості техніки сучасного дзюдо  2 2 4 4 4 

Основи методики навчання і тренування 1 2 3 4 4 

Психологічна підготовка вихованця 1 1 2 2 2 

Фізична підготовка вихованця 2 2 2 2 2 

Періодизація спортивного тренування   1 1 1 

Правила змагань, організація і проведення змагань 2 2 3 3 3 

Місце занять, обладнання та інвентар 1 1 1   

Аналіз змагальної діяльності кращих дзюдоїстів світу і основних 

конкурентів 
 2 3 4 4 

Завдання до змагань 1 1 3 4 4 

Педагогічний контроль   1 2 2 

Фізіологічні основи юнацького спорту    1 1 

Індивідуалізація тренування      

Зміна правил змагань як основний чинник зміни напряму 

навчально-тренувального процесу 
   2 2 

Тактика дзюдо, види тактики   1 2 2 

Аналіз і самоаналіз особистої змагальної діяльності   1 2 2 

Система відновлювальних заходів    1 1 

 

 

5.1.2. Теоретична підготовка (рекомендовані теми занять) 

 

1.Техніка безпеки 

Інструкція з техніки безпеки повинна бути в спортивній школі та затверджена у 

встановленому порядку. Інструктаж з техніки безпеки з вихованцями проводиться на початку 

кожного навчального року та у міру необхідності протягом усього етапу підготовки. 

2. Вплив фізичних вправ на організм 

Удосконалення функцій м'язової системи, органів подиху та кровообігу під впливом 

фізичних вправ і занять дзюдо. Серцево-судинна система. Велике й мале коло кровообігу. 

Передсердя та шлуночки серця. Значення подиху для життєдіяльності організму. Дихальна 

система. Легені. Регуляція подиху. Органи травлення. Органи виділення (кишечник, шкіра). 

3. Фізіологічні основи тренування дзюдоїста 

Поняття стомлення, перенапруги, перетренування. Працездатність. Підвищення 

працездатності. Відновлення працездатності. Фізіологічні показники тренованості. 

I. Теоретична підготовка 16 20 32 40 

II. Практична підготовка 452 604 748 896 

1. Загальна фізична підготовка (ЗФП) 97 149 165 204 

2. Спеціальна фізична підготовка (СФП) 101 153 183 234 

3. Технічна підготовка 254 302 400 452 

4. Участь у змаганнях і контрольних стартах Відповідно до індивідуального плану 

III. Інструкторська та суддівська практика – – – 6 

IV. Відновлювальні заходи + + + + 

Разом годин: 468 624 780 936 
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4. Основи методики навчання та тренування вихованців. 

Засоби та методи тренування. Особливості побудови навчально-тренувальних занять 

перед змаганнями. Методи збереження спортивної форми. Змагання і їхнє значення для 

підвищення спортивної майстерності. Розминка і її значення. Ранкова гімнастика. Методи 

розвитку сили, швидкості, витривалості, гнучкості, спритності. 

5. Планування тренування дзюдоїста 

Обсяг та інтенсивність навантажень. Режим тренування. Індивідуальний план. Графік 

тренувальних занять дзюдоїста. 

6. Основи техніки та тактики вихованців. 

Засоби безпосереднього впливу на супротивника при проведенні прийомів. Поштовхи, 

ривки і т.п. Передбачення ймовірних дій супротивника. 

Правила змагань. Взаємодія суддів. Дискваліфікація. 

7. Аналіз змагань. 

Перегляд відеоматеріалів по дзюдо та при можливості безпосередній перегляд змагань 

міжнародного рівня. Обговорення враження про боротьбу провідних майстрів дзюдо та 

особистій боротьбі вихованців та аналіз і динаміка їхніх виступів 

 

5.1.3. Практична підготовка (рекомендований навчально-тренувальний  

матеріал по видах підготовки) 
 

1 Загальна фізична підготовка. 

На етапі попередньої базової підготовки загальна і спеціальна фізична підготовка 

будується на основі оптимального поєднання загально-підготовчих і спеціально-підготовчих 

вправ з переважаючим розвитком швидкісно-силових якостей і витривалості. 

Загальна фізична підготовка для навчально-тренувальних груп у загальному обсязі всіх 

годин становить приблизно 21-23%. Вона складається із загальнорозвиваючих вправ, вправ 

загального впливу (ходьби, бігу, стройових вправ, різного роду естафет, легкої атлетики). 

Широко використаються спортивні ігри, плавання, лижі та інші види спорту. Стрибки у висоту, 

довжину, біг 30 м, кроссовый біг.  

Вправи для зміцнення сили кисті (еспандер кистьової і т.п.). Підтягування на 

поперечині. Підйом розгином. Згинання та розгинання рук в упорі на брусах. Лазіння по канату. 

Вправи на гімнастичній стінці. Акробатичні вправи. . 

Найбільш ефективною організаційно-методичною формою розвитку рухових якостей 

дзюдоїстів є тренування по колу(КТ). 

Перед початком заняття з використанням КТ тренер визначає порядок проходження 

станцій і забезпечує групу технологічними картами, які є копією комплексу вправ для кожної 

станції з вказівкою фізіологічних режимів, а також інвентарю, місця станції в залі, а також 

організаційно-методичних вказівок з виконання кожної вправи. 

Кількість груп і станцій повинна бути однаковою. Загальна розминка, тривалістю 20 

хв., повинна включати: 

1. шикування, повідомлення завдань заняття – 1 хв.; 

2. ходьбу на носках, п'ятках, перекочуванням з п'ятки на носок, схресними, кроками, з 

підніманням стегна, спиною вперед, з поворотами на 180 і 360° – 3 хв.; 

3. повільний біг і його різновиди – 3 хв.; 

4. вправи на розтягування – 1 хв.; 

5. ігри в торкання – 8 хв.; 

6. естафету з подоланням перешкод з використанням лазіння, перекидів, вправ на            

рівновагу – 5 хв. 

Розвиток спритності. Спритність – комплексна якість, відмінною рисою якої є прояв 

винахідливості у виборі оптимального способу вирішення рухового завдання і шляхів його 

реалізації в умовах тренувальної і змагання діяльності. У зв'язку з цим розвиток спритності 

пропонує спеціальне тренування з використанням наступних методичних прийомів: 

 незвичайних в.п.; 

 дзеркального виконання вправ; 
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 зміни швидкості, темпу рухів і їх просторових меж; 

 зміни способу виконання вправ; 

 ускладнення вправ додатковими рухами; 

 зміни протидії вихованців при групових і парних вправах. 

Фізіологічний режим виконання вправ: кількість і інтенсивність вправ лімітується 

величиною пульсу 140 уд/хв., час відпочинку – відновленням пульсу до 90 уд/хв., орієнтовний 

час безперервного виконання вправи – 10-20 с. 

У тих випадках, коли тренування з вивчення техніки починається з розвитка 

спритності, то доцільно закінчувати КТ грою в регбі на колінах, яка одночасно з розвитком 

спритності забезпечує хорошу підготовку суглобів. 

Аналогічно складаються комплекси для вихованців другого року навчання шляхом 

включення різноманітних вправ і з урахуванням зазначених вище вимог. 

Розвиток швидкості. Внаслідок того, що перенесення якості швидкості існує лише в 

однакових за координаційною структурою рухах, при підборі вправ слід виконувати наступні 

вимоги: 

1. вправи повинні відповідати біомеханічним параметрам тренованого руху 

(технічним діям боротьби); 

2. техніка тренувальної вправи повинна бути відносно проста і добре засвоєна; 

3. темп виконання вправ повинен бути максимальним; тривалість виконання однієї 

вправи не повинна перевищувати 10-15 с; із зменшенням темпу і швидкості руху 

тренування потрібно припиняти; 

4. час відпочинку між вправами (або серіями однієї вправи) повинен забезпечувати 

практично повне відновлення організму (для цього використовуються схожі за 

структурою рухи малої інтенсивності). 

Реалізація програми тренування, побудованої з урахуванням вищенаведених 

рекомендацій, як правило, приводить до різкої активізації швидких м'язових волокон, чого не 

можна добитися при звичайному тренуванні. 

Розвиток сили. В процесі силової підготовки необхідно вирішити наступні основні 

завдання: 

1. забезпечити всебічний розвиток або збереження в необхідній мірі силових 

здібностей, що створюють передумови для специфічних проявів їх у вільній 

боротьбі, а також для успішного засвоєння техніко-тактичних дій; 

2. забезпечити розвиток специфічних для дзюдо силових здібностей, необхідних для 

успішного засвоєння рухових дій, які складають основу змагального поєдинку 

дзюдоїстів. 

3. Методичні рекомендації з переважного розвитку сили наведені в табл. 5.2.  

 

Таблиця 5.2 
 

Методичні рекомендації з переважного розвитку сили в швидких (ШМВ) і повільних (ПМВ) 

м'язових волокнах (В.Н.Селуянов, 2000) 
 

Методичні положення ШМВ ПМВ 
Тривалість вправ До 30 с і до відмови 30-60 с і до відмови 

Інтенсивність виконання вправи 80-90% від максимуму 40-80% від максимуму 

Кількість серій 5-15 (обмежується концентрацією іонів водню 

в саркоплазмі МВ) 

Теж 

Інтервал відпочинку між 

серіями 

5-10 хв активного відпочинку (визначається 

часом окислення молочної кислоти) 

Теж 

Інтервал відпочинку між 

тренуваннями 

5-10 днів (обумовлений швидкістю синтезу 

міофібрил у МВ) 

Теж 

Режим функціонування м'язів Динамічний Статодинамічний (з 

порушенням кровообігу) 
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Перше завдання вирішується у ході так званої загальної силової підготовки, в 

процесі якої застосовують широкий склад загально-підготовчих вправ на основі використання 

механізму позитивного перенесення фізичних якостей, внаслідок чого створюються передумови 

ефективного прояву розвиваючих якостей у дзюдо. 

Друге завдання складає основу спеціальної силової підготовки, спрямованої на 

формування структури силових якостей (власне силових, швидкісно-силових, силової 

спритності і силової витривалості) стосовно специфіки дзюдо, і тому засоби, які застосовуються 

в цьому випадку, вибираються так, щоб режим роботи м'язів і характер м'язового напруження 

був близький до змагального. 

Для цього необхідно дотримуватись наступних вимог: 

 підбирати силові вправи, близькі за амплітудою і напрямком до змагальних вправ; 

 робити акцент максимуму зусиль на робочій ділянці амплітуди руху; 

 підбирати силові вправи за величиною динамічного зусилля у змагальній вправі; 

 підбирати силові вправи за швидкістю наростання зусилля у змагальних вправах. 

Найефективніше поєднуються ці вимоги у КТ. Для варіювання комплексу КТ (через 4-

6 тижнів) рекомендуємо застосовувати вправи для різних м'язових груп.  

Для комплексного розвитку сили рекомендуються: 

1. Ігри в блокуючі захвати і упори. 

2. Ігри в тиснення. 

3. Ігри в перетягування. 

4. Ігри за оволодіння обумовленим предметом. 

5. Ігри з проривом через стрій, з кола. 

Розвиток витривалості. Як основні засоби розвитку аеробної витривалості слід 

широко застосовувати найрізноманітніші циклічні вправи: ходьбу (особливо піші походи на 

дальні відстані або в гори), біг (по стадіону, кроси по пересіченій місцевості і по спеціально 

підготовленій трасі з подоланням перешкод стрибками, нирками, ухилами, поворотами тощо); 

веслування, спортивні і рухливі ігри. 

Для розвитку спеціальної витривалості використовуються спеціалізовані ігрові 

комплекси, спеціально-підготовчі вправи: навчальні, тренувальні, контрольні і змагальні 

сутички; підібрані і організовані з урахуванням наведених рекомендацій і фізіологічних 

режимів. Особливу увагу слід звернути на наступні моменти: 

1. Сумарна тривалість тренування на витривалість лімітується запасом глікогену у 

м'язах, тому збільшувати її слід повільно і поступово, починаючи з 15-20 хв. і 

довівши до 30-40 хв. 

2. Інтервал між тренуваннями на витривалість лімітується швидкістю ресинтезу 

глікогену. Часті тренування вимагають посиленого вуглеводного харчування у 

перервах між тренуваннями. 

3. Важливо дотримувати і контролювати середню потужність роботи, характерну для 

тієї чи іншої спрямованості тренування залежно від поставлених завдань. Інакше 

важко чекати необхідний запланований тренуючий ефект, замість якого 

неправильно організоване і погано контрольоване тренування може призвести до 

надмірної дії на одну і ту ж систему організму і, внаслідок цього, до її 

перенапруження. 

У групах попередньої базової підготовки 3-4-го років навчання принципи складання 

комплексів КТ для розвитку фізичних якостей практично ті ж, що і у попередні роки навчання. 

Основною особливістю є те, що в якості засобів тренування ширше використовуються 

спеціальні і змагальні вправи, а також спеціалізовані ігрові комплекси. 

 

Спеціальна фізична підготовка. 

Спеціальна фізична підготовка в основному спрямована на розвиток спеціальних 

фізичних якостей вихованців. У загальному обсязі всіх годин СФП становить від 23 до 25 %. 

Сюди входять вправи для розвитку швидкісно-силових якостей, вправи для розвитку 

спритності, швидкості, гнучкості й рухливості в суглобах. Імітаційні і підготовчі вправи, 
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рухливі ігри з елементами єдиноборств. Обов'язково передбачається навчання самостраховці 

та страховці партнера. 

 

Техніко-тактична підготовка. 

Техніко-тактична підготовка в загальному обсязі всіх годин становить 50-52%. 

Технічна підготовка усе більше опирається на комбінації технічних дій. Детальне пророблення 

перехідних положень і контрприйомів. Моделювання стилю боротьби основних суперників і 

відпрацьовування контрдій проти них. Формування індивідуального техніко-тактичного 

комплексу. 

Відпрацьовування тактики захоплень і пересувань. Відпрацьовування сполучень різних 

захоплень при пересуванні щодо площі татамі та супротивника. Тактика проведення прийому. 

Проведення прийомів з безпосереднім впливом на супротивника. Тактика ведення сутички. 

Розвивається активність дзюдоїста в різні періоди сутички. Розвивається вміння передбачення 

ймовірних дій супротивника. Розвивається мислення в тактики проведення турніру та розподіл 

сил на всі сутички турніру. Планування та виконання режиму дня змагань. 

При виробленні тактики та стратегії необхідно звернути увагу на такий аспект як 

рівень мислення вихованця і тренера-викладача. Для навчально-тренувальних сутичок 

характерні такі точні установки, наприклад: я володію декількома коронними прийомами і при 

виникненні зручної ситуації в стані їх провести - плюс я вмію створювати сприятливі ситуації 

для проведення коронних кидків. 

За цей період вихованці повинні освоїти поглиблену базову підготовку по техніці 

дзюдо відповідно до таблиці. Слід зазначити, що вивчення в повному обсязі запропонованих 

технічних дій носить обов'язковий характер, порядок навчання визначається тренерско-

викладацьким складом самостійно.  

На протязі перших двох років рекомендується вивчити не менш 40% запропонованих 

технічних дій та 60% у наступні роки навчання в групах попередньої базової підготовки. 

Поглиблена базова технічна підготовка для груп попередньої базової підготовки представлена в 

таблиці 5.3. 

 

Таблиця 5.3 

Технічні дії і їхня термінологія японській мові 
 

№ Японське найменування Переклад з японського 

1 2 3 

НАГЕ ВАДЗА – кидки 

1 ХІДЗА-ГУРУМА  – підсікання в коліно  

2. САСАЕ-ЦУРІКОМІ-АСІ – переднє опорне підсікання  

3. УКІ-ГОСІ*   – кидок через стегно із захопленням руки та тулуба 

(корпусний)  

4. О-ГОСІ – кидок через стегно із захопленням руки та тулуба 

підбивом  

5. КОСІ-ГУРУМА - кидок через стегно із захопленням руки та голови  

6. ЦУРІКОМІ-ГОСІ - кидок через стегно із захопленням руки та відлоги  

7. ОКУРІ-АСІ-БАРАІ - бічне підсікання під дві ноги  

8 КО-СОТО-ГАКЕ - зачіп зовні  

9 ЙОКО -ОТОСІ - бічна підніжка сивому  

10 АСІ-ГУРУМА - кидок через ногу  

11 ХАНЕ-ГОСЕ - кидок через стегно підсадом стегном і гомілкою  

12 ХАРАІ-ЦУРІКОМІ-АСІ - переднє підсікання  

13 ТАНІ-ОТОСІ задня підніжка сідом  

15 ХАНЕ-МАКІКОМІ  підсад стегном і гомілкою із захопленням руки під плече  

16 УЦУРІ-ГОСІ кидок через стегно, підкидаючи на стегно  

17 О-ГУРУМА кидок через ногу вперед  

18 СОТО-МАКІКОМІ кидок обертанням із захопленням руки під плече 

19 УКІ-ОТОСІ кидок виведенням з рівноваги ривком  
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№ Японське найменування Переклад з японського 

1 2 3 

НАГЕ ВАДЗА – кидки 

20 ОСОТО-ГУРУМА заднє підхоплення під дві ноги  

21 УКІ-ВАДЗА передня підніжка сідом  

22 ЙОКО -ВАКАРЕ передня підніжка на п’ятці   

23 ЙОКО -ГУРУМА кидок через груди сідом 

24 УСІРО-ГОСІ зворотній кидок через стегно 

25 УРА-НАГЕ кидок через груди прогином  

26 СУМІ-ОТОСІ кидок виведенням з рівноваги поштовхом  

27 ЙОКО-ГАКЕ бічне підсікання в падінні  

КАЕСІ ВАДЗА – контрприйоми 

28 О-УТІ-ГАЕСІ - бічне підсікання від зачепа зсередини під різнойменну ногу  

29 КО-СОТО-ГАРІ від ТАІ-ОТОСІ - заднє підсікання від передньої підніжки  

30 ХАРАІ-ГОСІ-ГАЕСІ від підхоплення під дві ноги (зачепом зовні)  

31 ОСОТО-ГАЕСІ підхват від підхвата  

32 УТІМАТА-СУКАСІ - виведенням з рівноваги від підхоплення зсередини  

33 УТІМАТА від КОСОТО-ГАКЕ - підхоплення зсередини від зачепа зовні  

34 КОУТІ-ГАЕСІ кидок виведенням з рівноваги від підсікання зсередини  

35 
УЦУРІ-ГОСІ від ГОСІ-ВАДЗА кидок через стегно, підкидаючи на стегно від будь-якого 

кидка через стегно 

36 ТАНІ-ОТОСІ від СЕОІ-НАГЕ задня підніжка сідом від кидка через спину  

37 ХІДЗА-ГАТАМЕ від ДЗІМЕ важіль коліном від задушення відлогою попереду 

38 
УДЕ-ГАТАМЕ від РЕТЕ-ДЗІМЕ важіль ліктя з упором руки в плече від задушення двома 

руками  

39 
САНКАКУ-ДЗІМЕ від ЙОКО –

СІХО-ГАТАМЕ 

задушення ногами від утримання поперек  

40 
СОДЕ-ГУРУМА-ДЗІМЕ від ТАТЕ-

СІХО-ГАТАМЕ  

- задушення рукавами від утримання верхи  

РЕНРАКУ ВАДЗА – комбінації 

41 
О-ГОСІ-ОУТІ-ГАРІ – кидок через стегно із захопленням руки та тулуба – зачіп 

зсередини  

42 
ОУТІ-ГАРІ – УТІМАТА – ТАТЕ-

СІХО-ГАТАМЕ 

зачіп зсередини – підхоплення зсередини – утримання верхи  

43 

КОУТІ-ГАРІ – КОСІ-ГУРУМА – 

КЕСА-ГАТАМЕ 

підсікання зсередини -  

кидок через стегно із захопленням руки та голови -  

утримання збоку  

44 
ОУТІ-ГАРІ – КОСОТО-ГАКЕ –

ЙОКО -СІХО-ГАТАМЕ 

- зачіп зсередини - зачіп зовні - утримання поперек  

 

45 
КОУТІ-ГАРІ – ТАІ-ОТОСІ – 

УСІРО-КЕСА-ГАТАМЕ  

- підсікання зсередини – передня підніжка – зворотне 

утримання збоку  

46 

КОУТІ-ГАРІ – ОУТІ-ГАРІ – 

ХАРАІ-ЦУРІКОМІ-АСІ – КАМІ-

СІХО-ГАТАМЕ 

- підсікання зсередини - зачіп зсередини - переднє 

підсікання - утримання з боку голови  

 

47 

ЦУРІ-ГОСІ – ОУТІ-ГАРІ – 

УТІМАТА – ТАТЕ-СІХО-ГАТАМЕ 

- кидок через стегно із захопленням пояса на спині - зачіп 

зсередини  

- підхоплення зсередини  

- утримання верхи  

48 
ДЗЮДЗІ-ГАТАМЕ – УКІ-ГАТАМЕ 

– ДЗЮДЗІ-ГАТАМЕ 

важіль ліктя поперек – утримання – важіль ліктя  

49 
ДЗЮДЗІ-ГАТАМЕ – ТАТЕ-СІХО-

ГАТАМЕ 

важіль ліктя поперек – варіант утримання верхи  

50 
ОСОТО-ГАРІ – АСІ-ГУРУМА – 

КЕСА-ГАТАМЕ 

підхват – кидок через ногу – утримання збоку  

51 
УТІМАТА – ТАІ-ОТОСІ – 

ДЗЮДЗІ-ГАТАМЕ 

підхоплення зсередини – передня підніжка – важіль ліктя 

поперек 
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№ Японське найменування Переклад з японського 

1 2 3 

НАГЕ ВАДЗА – кидки 

52 

ОСОТО-ГАРІ – САСАЕ-

ЦУРІКОМІ-АСІ –ЙОКО -СІХО-

ГАТАМЕ 

підхват – переднє опорне підсікання – утримання поперек (у 

стійці комбінація різнонаправлена)  

53 
УТІМАТА – СУМІ-ГАЕСІ – ТАТЕ-

СІХО-ГАТАМЕ 

підхоплення зсередини – кидок через голову підсадом 

гомілкою – утримання верхи  

54 
КОУТІ-ГАРІ –ЙОКО-ТОМОЕ-

НАГЕ – ДЗЮДЗІ-ГАТАМЕ 

підсікання зсередини – кидок через голову упором стопою в 

живіт – важіль ліктя поперек  

55 
ОКУРІ-ЕРІ-ДЗІМЕ – ДЗЮДЗІ-

ГАТАМЕ 

задушення відлогою позаду – важіль ліктя поперек 

56 
КАТАХА-ДЗІМЕ – ТАТЕ-СІХО-

ГАТАМЕ 

задушення відлогою позаду, блокуючи руку – утримання 

верхи 

57 
САНКАКУ-ДЗІМЕ – КУДЗУРЕ-

КАМІ СІХО-ГАТАМЕ 

задушення ногами – варіант утримання з боку голови  

58 
ГЯКУ-ДЗЮДЗІ-ДЗІМЕ – ТАТЕ-

СІХО-ГАТАМЕ 

задушення захопленням однойменних відлог  попереду – 

утримання верхи  

59 ДЕАСІ-БАРАІ від КОУТІ-ГАРІ бічне підсікання від підсікання зсередини 

60 УРА-НАГЕ від ГОСІ-ВАДЗА кидок прогином від атаки кидком через стегно  

61 
ГАЕСІ від МОРОТЕ-ГАРІ через голову підсадом гомілкою від кидка захопленням двох 

ніг  

62 УСІРО-ГОСІ від ГОСІ-ВАДЗА зворотний кидок через стегно від атаки кидком через стегно  

63 
УКІ-ОТОСІ від СУМІ-ОТОСІ виведення з рівноваги ривком (скручуванням) від виведення 

з рівноваги поштовхом  

64 
ЙОКО-ГУРУМА від КОСІ-

ГУРУМА 

через груди сідом від кидка через стегно із захопленням 

руки та голови  

65 
УЦУРІ ГОСІ від ОСОТО-ГАРІ через стегно, підкидаючи на стегно від зачепа однойменної 

ноги зовні 

66 
О-СОТО ГАРУ від УРА-НАГЕ зачіп однойменної ноги зовні із захопленням пояса на спині 

через однойменне плече від кидка через груди 

67 ДЕ- АШІ-БАРАІ – ТАІ-ОТОСІ бічне підсікання, передня підніжка 

68 
ОКУРІ-АСІ-БАРАІ – ПРО СОТО-

ГАРІ 

бічне підсікання під дві ноги, підхват 

69 УТІМАТА – ОУТІ-ГАРІ підхоплення зсередини, зачіп зсередини 

70 ТАІ-ОТОСІ – ПРО СОТО-ОТОСІ передня підніжка, задня підніжка 

71 
ІППОН-СЕОІ-НАГЕ – КОУТІ-

МАКІКОМІ 

кидок через спину, зачіп зсередини однойменною ногою 

72 
ІППОН-СЕОІ-НАГЕ – ТАНІ-

ОТОСІ 

кидок через спину, передня підніжка 

73 О-СОТО-ГАРІ –О-СОТО-ГАКЕ підхват, зачіп зовні 

74 
САСАЕ-ЦУРІКОМІ-АСІ – 

КОСОТО-ГАРІ 

переднє підсікання під опорну ногу, заднє підсікання 

КАТАМЕ ВАДЗА– фіксуючі прийоми (утримання, больові, удушення) 

№ Японське найменування Переклад з японського 

1 2 3 

ОСАЕКОМІ ВАДЗА – утримання 

1. УСІРО-КЕСА-ГАТАМЕ зворотне втримання збоку 

2. УКІ-ГАТАМЕ утримання «поплавець» (від больвого прийому) 

КАНСЕЦУ ВАДЗА – больові прийоми 

3 УДЕ-ГАТАМЕ важіль ліктя з упором руки в плече 

4 ВАКІ-ГАТАМЕ больовий прийом із захопленням руки під плече  

5 
УДЕ-ГАРАМІ від ТАТЕ-СІХО-

ГАТАМЕ 

вузол ліктя від утримання верхи  

6 
ДЗЮДЗІ-ГАТАМЕ від ГЯКУ-

ДЗЮДЗІ-ДЗІМЕ 

важіль ліктя поперек від задушливим захопленням 

однойменних відлог попереду  
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№ Японське найменування Переклад з японського 

1 2 3 

НАГЕ ВАДЗА – кидки 

7 САНКАКУ-ГАТАМЕ 
важіль ліктьового суглоба із захопленням ногами руки та 

голови  

8 ХАРА-ГАТАМЕ важіль ліктьового суглоба через живіт  

9 ТЕ-ГАТАМЕ важіль ліктьового суглоба захопленням двома руками 

10 ХІДЗА-ГАТАМЕ 
важіль ліктьового суглоба через коліно (або за допомогою 

коліна) 

11 АСІ-ГАТАМЕ важіль ліктьового суглоба ногами  

12СІМЕ ВАДЗА – задушливі прийоми 

12 ХАДАКА-ДЗІМЕ задушливим передпліччям позаду  

13 КАТАХА-ДЗІМЕ задушливим відлогою позаду блокуючи руку  

14 КАТАТЕ-ДЗІМЕ задушливою однією рукою 

15 НАМІ-ДЗЮДЗІ-ДЗІМЕ 
задушливий із захопленням однойменних відлог (долоні від 

себе) 

16 КАТА-ДЗЮДЗІ-ДЗІМЕ 
задушливий із захопленням однойменних відлог (одна 

долоня до себе, інша від себе)  

17 ЦУККОМІ-ДЗІМЕ задушливим відлогою попереду  

18 РЕТЕ-ДЗІМЕ задушливими двома руками  

19 СОДЕГУРУМА-ДЗІМЕ задушливий за допомогою рукавів  

20 ОКУРІ-ЕРІ-ДЗІМЕ задушливим відлогою позаду  

21 САНКАКУ-ДЗІМЕ задушливими ногами захопленням руки та голови  
 

5.2. Планування навчального процесу в річному циклі для навчально-

тренувальних груп попередньої базової підготовки (ПБП) 
 

В навчально-тренувальних групах ПБП-1 та ПБП-2 вихованці проходять етап 

початкової спеціалізації. Критерієм підготовленості на даному етапі можуть бути наступні 

показники: 

1. Стан здоров'я, рівень фізичного розвитку. 

2. Динаміка рівня  підготовленості відповідно до індивідуальних особливостей. 

3. Освоєння обсягів тренувальних та змагальних навантажень, передбачених 

програмою. 

4. Рівень освоєння теоретичного розділу програми. 

Для навчально-тренувальних груп можна виділити наступні періоди підготовки: 

підготовчий, змагальний і перехідний. У навчальному році такий цикл повторюється 2 рази. 

В навчально-тренувальних групах ПБП -3 та ПБП понад 3-х років навчання триває 

процес початкової спеціалізації. Критерієм підготовленості на даному етапі можуть бути 

наступні показники:  

1. Стан здоров'я, рівень фізичного розвитку. 

2. Динаміка рівня підготовленості відповідно до індивідуальних особливостей. 

3.Освоєння обсягів тренувальних і змагальних навантажень, передбачених програмою. 

 4. Рівень освоєння теоретичного розділу програми. 

Для навчально-тренувальних груп ПБП -3 та ПБП понад 3-х років навчання можна 

виділити наступні періоди підготовки: підготовчий, змагальний і перехідний, які в річному 

циклі можуть повторюватися 2 рази залежно від календаря змагань.  

Планування навчально-тренувального процесу в навчально-тренувальних групах є 

складним, що має своєї особливості по роках навчання. Планування повинне ґрунтуватися на 

загальних тенденціях побудови підготовки кваліфікованих вихованців, з урахуванням 

особливостей даного етапу та в обов'язковому порядку містити в собі індивідуальні аспекти 

тренування. Воно повинне бути використане як базове з корекцією на групові та індивідуальні 

особливості тренування.  
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Розподіл навчально-тренувального матеріалу по видах підготовки в тижневих 

мікроциклах річного циклу для ПБП -3 та ПБП понад 3-х років навчання є важливими умовами 

ефективності навчального процесу.  

 

Примірний план і зміст занять у тижневому мікроциклі підготовчого періоду  

для ПБП -1 - 3 та понад 3-х років навчання 
 

Примірна схема розподілу тижневого навантаження в підготовчому періоді для 

навчально-тренувальних груп першого та другого років навчання представлена в таблиці 5.4. 
 

Таблиця 5.4 
 

Примірний тижневий план занять для ПБП -1, ПБП -2 
 

Дні 

тижня 

Завдання 

заняття 
Зміст заняття 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

Розвиток 

швидкості та 

гнучкості. 

Удосконалення 

техніки в 

боротьбі в 

стійці 

Зал. Підготовча частина (30 хв.).  

Розминка. Комплекс загальрозвиваючих і гімнастичних вправ для основних 

м'язових груп. Вправи для розвитку гнучкості: нахили, повороти, махи. 

Основна частина (50 хв.)  

Повторення пройденого матеріалу. Вивчення нової технічної дії. Боротьба за 

завданням. 

Заключна частина (10 хв). 

Вправи на розтягування. Дихальні вправи. Домашнє завдання. 

В
ів

то
р
о
к
 

Розвиток сили 

та координації. 

Удосконалення 

техніки  в 

боротьбі 

лежачи 

Підготовча частина (30 хв.). Комплекс загальрозвиваючих і гімнастичних вправ 

для основних м'язових груп. Вправи для розвитку сили м'язів ніг і тулуба. 

Основна частина (50 хв.)  

Повторення пройденого матеріалу. Вивчення нової технічної дії в боротьбі 

лежачи. Боротьба лежачи. 

 Заключна частина (10 хв). 

Вправи на розслаблення, розтягування. Дихальні вправи. Домашнє завдання. 

С
ер

ед
а 

ЗФП і СФП 

Стадіон, ігровий зал, тренажерний зал  

Крос, рухливі ігри (футбол і т.д.), тренажерний зал, вправи з обважненнями та 

на гімнастичних снарядах.  

Відбудовні процедури (сауна). 

Ч
ет

в
ер

 

Розвиток 

витривалості. 

Удосконалення 

техніки в 

боротьбі в 

стійці 

Заняття проводяться в залі або в манежі 

Підготовча частина (30 хв.). 

 Розминка. Комплекс імітаційних вправ з партнером, гімнастичні вправи. 

Основна частина (50 хв.)  

Повторення пройденого матеріалу. Вивчення нової технічної дії. Боротьба за 

завданням. 

Заключна частина (10 хв). 

Вправи на розтягування. Дихальні вправи. Домашнє завдання. 

П
'я

тн
и

ц
я
 День боротьби. 

Розвиток 

тактико-

технічних 

навичок. 

 Зал Підготовча частина (30 хв.). 

 Загальна розминка. Індивідуальна розминка 4-5 хвилин. 

Основна частина (50 хв.)  

Заключна частина (10 хв). 

Вправи на розтягування. Дихальні вправи. Домашнє завдання. 

 

Примірна схема розподілу в мікроциклі для ПБП -3, ПБП понад 3-х років навчання  

представлена в таблиці 5.5. 
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Таблиця 5.5 
 

Примірний тижневий план занять для ПБП -3 та понад 3-х років  
 

№ 
Завдання 

заняття 
Зміст заняття 

1 2 3 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

Удосконалення 

техніки дзюдо в 

стійці 

 Зал 

Підготовча частина (30 хв.). 

 Розминка. Вправи на увагу. Гімнастичні вправи. 

Основна частина (50 хв.)  

Повторення пройденого матеріалу. Вивчення нової технічної дії в комбінації з 

іншими технічними діями. Боротьба за завданням. 

Заключна частина (10 хв). 

Лазання на канаті. Вправи на розтягування. Дихальні вправи. Домашнє завдання. 

В
ів

то
р

о
к
 Удосконалення 

техніки дзюдо в 

боротьбі 

лежачи 

Підготовча частина (30 хв.).  

Розминка. Вправи для розвитку сили м'язів ніг і тулуба. 

Основна частина (50 хв.)  

Повторення пройденого матеріалу. Робота із завдання (відходи з утримань, 

болючих і задушливих прийомів). Боротьба лежачи.  

Заключна частина (10 хв). 

Вправи на розслаблення, розтягування. Дихальні вправи. Домашнє завдання. 

С
ер

ед
а 

ОФП і СФП 

Стадіон, ігровий зал, тренажерний зал  

Крос, рухливі ігри (футбол і т.д.), тренажерний зал, вправи з обважненнями та на 

гімнастичних снарядах.  

Ч
ет

в
ер

 

Удосконалення 

техніки дзюдо в 

стійці 

 Зал. Підготовча частина (30 хв.).  

 Розминка. Вправи на вдосконалення пересувань і стійок. Вправи на розвиток 

гнучкості та рухливості в суглобах (нахили, махи, повороти). 

 Основна частина (50 хв.)  

Повторення пройденого матеріалу. Вивчення контрприйомів на неопірному 

супернику. Боротьба за завданням. 

Заключна частина (10 хв). 

Лазання по канату. Вправи на розтягування. Дихальні вправи. Домашнє 

завдання. 

П
'я

тн
и

ц
я
 День боротьби. 

Розвиток 

тактико -

технічних 

навичок. 

 Зал. Підготовча частина (30 хв.). 

 Загальна розминка. Індивідуальна розминка 4-5 хвилин. 

Основна частина (50 хв.)  

1 сутичка в боротьбі лежачи. 4-5 сутичок у боротьбі коштуючи з 

переслідуванням у партері. 

Заключна частина (10 хв). 

Вправи на розтягування 

 Дихальні вправи. Домашнє завдання. 

С
у

б
о

та
 

ЗФП і СФП 

Стадіон, ігровий зал, тренажерний зал  

Крос, рухливі ігри (футбол і т.д.). 

Вправи з гумою, розвиток сили кисті, тягової сили, вибухової сили. 

Відбудовні процедури (лазня, масаж і т.д.)  

 

 

 

5.2.1. Організація та методика проведення контрольних випробувань 
 

У методиці проведення контрольних нормативних вправ варто керуватися наступними 

загальними положеннями: 

 умови проведення тестування повинне бути однакове для всіх що займаються 

(наприклад, час дня ,час прийому їжі, обсяг навантажень і т.п.); 

 контрольні вправи повинні бути доступні для всіх що займаються; 
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 контрольні вправи повинні вимірятися в об'єктивних величинах (у часі, просторі, 

числі повторень і т.п.); 

 контрольні вправи повинні відрізнятися простотою виміру та оцінки наочністю 

результатів для що займаються. 

Контроль знань теоретичної підготовки здійснюється у вигляді бесід, опитувань, 

тематичних ігор, з визначенням кращого вихованця. 

З метою об'єктивного визначення перспективності дзюдоїстів, своєчасного виявлення 

недоліків у їхній підготовці доцільно регулярно (2 рази в рік) проводити тестування вихованців. 

Контрольні перекладні нормативи проводяться відповідно до календаря спортивних установ, 

організовано одночасно у всіх групах (у вигляді змагань), або можуть проводитися окремо в 

кожній групі. Протоколи та результати тестування є офіційним документом для зарахування та 

переведення в наступну групу. 

Виконання окремих вимог по технічній підготовленості є участь у змаганнях і виконання 

класифікаційної програми по дзюдо. Можна рекомендувати проводити тестування по технічній 

підготовці наприкінці навчального року, на навчально-тренувальних зборах. Для цього повинні 

бути спеціально підібрані, і затверджені тренерською радою комплекси вправ з, добре освоєних, 

вихованцями, технічних дій.  

Участь вихованців у змаганнях є найважливішою стороною практичної підготовки. Для 

вихованців, що займаються в групах попередньої базової підготовки кількість проведених 

змагальних сутичок представлено в таблиці . 5.6.  

 

Таблиця 5.6 

Примірна кількість змагань і змагальних сутичок для вихованців, які займаються  

в групах попередньої базової підготовки 
 

Групи Кількість змагань Кількість сутичок 

ПБП -1 4 10-12 

ПБП -2 4 10-12 

ПБП -3 5 17-20 

ПБП понад 3-х 5 17-20 

 

5.2.2. Методика тестування ЗФП, СФП для груп попередньої базової підготовки 

 

1. Біг 60 м з високого старту. Проводиться на доріжці стадіону або легкоатлетичного 

манежу в спортивному взутті без шипів з високого старту. Фіксується час подолання дистанції 

2. Біг 1000 м на час, хв. Проводиться на доріжці стадіону в спортивному взутті без 

шипів. Фіксується час подолання дистанції. 

3. Стрибок у довжину з місця - вихованець стає на лінію старту, ноги на ширині плечей. 

Поштовхом обох ніг стрибок уперед. Фіксується відстань від лінії старту до лінії торкання пяток 

після стрибка. 

5. Човниковий біг 4 х 10, хв. Виконується в спортивному залі або на стадіоні. Відзначити 

відрізок довжиною 10метрів (старт і фініш) По команді(марш) почати біг з лінії старту до лінії 

фінішу, виконати заступ однією ногою на лінії фінішу, повернутися та продовжувати біг в іншу 

сторону до лінії старту, у такий спосіб виконати біг 2 цикли, що вийти 4 відрізки по 10 метрів. 

Виконувати біг максимально швидко. Час фіксується з точністю до 0,1 секунди. Не 

допускається зміна форми перегони, повороти в різні сторони та інші додаткові дії. 

6. Підтягування на поперечині (М). Виконується з положення вису, хватом зверху, руки 

на ширині плечей. Темп виконання довільний. Підтягування вважається виконаним, якщо при 

згинанні рук підборіддя перебуває вище поперечини. Не зараховуються спроби при допоміжних 

рухах ніг і тулуба  (розгойдування, згинання ніг). 

7. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (Д) Виконують згинання та розгинання рук з 

вихідного положення (в.п.) - упор лежачи. Фіксується кількість разів віджимань із упору лежачи. 

Віджимання вважається не виконаним при відсутності торкання грудьми підлоги та прогинань у 

поперековому відділі спини. 
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8. Учікомі на швидкість. Виведення партнера з рівноваги, кидок з підворотом спини 

без відриву ніг партнера від татамі кількість за 30 сек. 

9 Забігання на мосту навколо голови 5 разів вправо та 5 разів уліво на швидкість, (с). 

Стоячи в положення моста, на голові з опорою руками, виконати 5 забігань кроками навколо 

голови вправо та уліво. Фіксується загальний час за 10 забігань. 

10 перекидів в обидва боки через партнера стоячого в партері, (с). Із кроку вперед 

перекиди через партнера стоячого в партері з опорою на передпліччях в одну й іншу сторону. 

Фіксується загальний час за 10 забігань. 

 

5.2.3. Примирні контрольно-перевідні нормативи по ЗФП і СФП  

для груп попередньої базової підготовки 

 

Контрольно-перекладні нормативні вимоги по ЗФП і СФП для вихованців ПБП-1,ПБП-2, 

ПБП-3, ПБП понад 3-х років навчання представлені в таблицях таблицях 5.7 – 5.8. 

 

Таблиця 5.7 

Зведена таблиця примірних контрольних нормативів по ЗФП для вихованців  

груп попередньої базової підготовки ПБП1, ПБП 2, ПБП-3 і понад 3-х років навчання ( М ) 
 

Контрольні 

нормативи 
Бали 

Групи попередньої базової підготовки 

ПБП −1 ПБП −2 ПБП −3 ПБП – понад 3 

Біг 60м з високого 

старту, (с) 

5 8,60 і краще 8,50 і краще 8,4 і краще 8,3 і краще 

4 8.61−8,90 8,51−8.80 8,41−8,70 8.31−8.60 

3 8.91−9,20 8,81−9,10 8,71−9,00 8,61−8.90 

2 9,21−9,50 9,11−9,40 9,01−9.30 8.91−9.20 

1 9.51і гірше 9,41 і гірше 9,31 і гірше 9,21 і гірше 

 Біг 1000 м, у хв 

5 4.20і краще 4.10 і краще 4,00 і краще 3.50 і краще 

4 4,21−4,30 4.11−4.20 4.01−4.10 3,51−4,00 

3 4.31−4,40 4.21−4.30 4.11−4.20 4,01−4.10 

2 4,41−4.50 4.31−4.40 4,21−4,30 4.11−4.20 

1 4.51 і гірше 4.41 і гірше 4,31 і гірше 4.21 і гірше 

Стрибок у 

довжину з місця, 

(см) 

5 190 і краще 200 і краще 210 і краще 220 і краще 

4 180−189 190−199 200−209 210−219 

3 170−179 180−189 190−199 200−209 

2 160−169 170−179 180−189 190−199 

1 159 і гірше 169 і гірше 179 і гірше 189 і гірше 

Згинання 

розгинання рук в 

упорі лежачи 

5 15 і краще 17 і краще 19 і краще 21 і краще 

4 11−14 13−16 15−18 17−20 

3 7−10 9−12 11−14 13−16 

2 3−6 5−8 7−10 9−12 

1 2 і гірше 4 і гірше 6 і гірше 8 і гірше 

Човниковий біг, 

(хв) 

5 10,10і краще 9,80 і краще 9,50 і краще 9,20 і краще 

4 10,11−10,40 9,81−10,10 9.51−9,80 9,21−9,50 

3 10.41−10,70 10,11−10,40 9,81−10,10 951−9,80 

2 10,71−11,00 10,41−10,70 10.11−10.40 9.81−10,10 

1 11,01 і гірше 10,71 і гірше 10.41 і гірше 10.11 і гірше 

 

Таблиця 5.8 

Зведена таблиця примірних контрольних нормативів СФП для вихованців  

груп ПБП-1 - 3 та більше 3-х років навчання ( М ) 
 

Контрольні нормативи 

Бали Групи попередньої базової підготовки 

ПБП −1 ПБП −2 ПБП −3 
ПБП – більше 

3 років 

Забігання на мосту навколо 

голови на час 5 разів вправо,  

5 25і краще 24 і краще 23 і краще 22 і краще 

4 25,01−22,00 24,01–27,00 23.01–26,00 22,0125,00– 
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5 разів вліво 3 28,01−28,00 27,01–30,00 26,01–29.00 25,01–28,00 

2 31,01−31,00 30,01–33,00 29,01–32,00 28,01–31,00 

1 34.01 і гірше 33,01 і гірше 32.01 і гірше 31,01 і гірше 

10 перекидів в обидва боки 

через стоячого в партері 

партнера, с. 

5 19,00 і краще 18 і краще 17,00 і гірше 16 і краще 

4 19,01–21,00 18,01–20 17,01–19.00 16,01–18.00 

3 21,01–23 20,01-22,00 19.01–21,00 18.01–20,00 

2 23,01–25 22,01-24,00 21,01–23,00 20.01–22.00 

1 25,01 і гірше 24,01 і гірше 23,01 і гірше 22,01 і гірше 

Кидки на швидкість в обидва 

боки за 30с, 

кількість раз 

5 13 і краще 15 і краще 17 і краще 19 і краще 

4 12 13−14 15−16 17−108 

3 11 11−12 13−14 15−16 

2 10 9−10 11−12 13−14 

1 9 і гірше 8 і гірше 10 і гірше 12 і гірше 

Учікомі на швидкість (кидок з 

підворотом спини без відриву 

ніг партнера від татамі) за 30с 

 кількість раз 

5 26 і краще 28 і краще 29.00 і краще 30.00 і краще 

4 23−25 25−27 25–28 26–29 

3 20−22− 22−24 21–24 22–25 

2 17−19 19−21 17–20 18-21 

1 16 і гірше 18 і гірше 16 і гірше 17 і гірше 

 

Примірні контрольні нормативи ЗФП і СФП для вихованців груп ПБП – 1, 2, 3 та             

ПБП більше 3-х років навчання представлені в таблицях 5.9 – 5.10. 

 

Таблиця 5.9 
 

Зведена таблиця примірних контрольних нормативів ЗФП вихованок груп ПБП1, 2, 3 та 

понад 3-х років навчання 
 

Контрольні 

нормативи 

Бали Групи попередньої базової підготовки 

ПБП −1 ПБП −2 ПБП −3 ПБП – більше 3 

Біг 60м з високого 

старту, (с) 

5 9,60 і краще 9,50 і краще 9,40 і краще 9,30 і краще 

4 9,61-9,90 9,51-9,80 9,41-9,70 9,31-9,60 

3 9,91-10,20 9,81-10,10 9,71-10,00 9,61-9,90 

2 10,21-10,50 10,11-10,40 10,01-10,30 9,91-10,20 

1 10,51 і гірше 10,41 і гірше 10,31 і гірше 10,21 і гірше 

 Біг 1000 м, у хв 

5 4.50 і краще 4.40 і краще 4.30 і краще 4.20 і краще 

4 4. 51-5.10 4. 41-5.00 4. 31-4.50 4. 21-4.40 

3 5. 11-5.30 5. 01-5.20 4. 51-5.10 4. 41-5.00 

2 5. 31-5.50 5. 21-5.40 5. 11-5.30 5. 01-5.20 

1 5.51 і гірше 5.41 і гірше 5.31 і гірше 5.21 і гірше 

Стрибок у 

довжину з місця, 

(см) 

5 180 і краще 190 і краще 200 і краще 210 і краще 

4 170-179 180-189 190-199 200-209 

3 160-169 170-179 180-189 190-199 

2 150-159 160-169 170-179 180-189 

1 149 і гірше 159 і гірше 169 і гірше 179 і гірше 

Згинання 

розгинання рук в 

упорі лежачи 

5 33 і краще 36 і краще 39 і краще 42 і краще 

4 29-32 32-35 35-38 38-41 

3 25-28 28-31 31-34 34-37 

2 21-24 24-27 27-30 30-33 

1 20 і гірше 23 і гірше 26 і гірше 29 і гірше 

Човниковий біг, 

(хв) 

5 13,00 і краще 12,00 і краще 11,00 і краще  10,00 і краще 

4 13,01-14,00 12,01-13,00 11,01-12,00 10,01-11,00 

3 14,01-15,00 13,01-14,00 12,01-13,00 11,01-12,00 

2 15,01-16,00 14,01-15,00 13,01-14,00 12,01-13,00 

1 16,01 і гірше 15,01 і гірше 14,01 і гірше 13,01 і гірше 
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Таблиця 5.10 

 

Зведена таблиця примірних контрольних нормативів ЗФП для вихованок  

груп ПБП – 1, 2, 3 та понад 3-х років навчання 

Контрольні нормативи 
Бали Групи попередньої базової підготовки 

ПБП −1 ПБП −2 ПБП 3 ПБП – понад 3 

Забігання на мосту навколо 

голови на час 5 разів 

вправо,5 разів уліво, 

5 38,00 і краще 36,00 і краще 33,00 і краще 30,00 і краще 

4 38,01-40,00 36,01-38,00 33,01-35,00 30,01-32,00 

3 40,01-42,00 38,01-40,00 35,01-37,00 32,01-34,00 

2 42,01-44,00 40,01-42,00 37,01-39,00 34,01-36,00 

1 44,01 і гірше 42,01 і гірше 39,01 і гірше 36,01 і гірше 

10 перекидів  в обидва боки 

через стоячого в партері 

партнера, (с) 

5 21,00 і краще 20,00 і краще 19,00 і краще 18,00 і краще 

4 21,01-23,00 20,01-22,00 19,01-21,00 18,01-20,00 

3 23,01-25,00 22,01-24,00 21,01-23,00 20,00-22,00 

2 25,01-27,00 24,01-26,00 23,01-25,00 22,01-24,00 

1 27,01 і гірше 26,01 і гірше 25,01 і гірше 24,01 і гірше 

Кидки на швидкість в 

обидва боки за 30с, 

кількість раз 

5 12 і краще 14 і краще 16 і краще 18 і краще 

4 10-11 12-13 14-15 16-17 

3 8-9 10-11 12-13 14-15 

2 6-7 8-9 10-11 12-13 

1 5 і гірше 7 і гірше 9 і гірше 11 і гірше 

Учікомі на швидкість (кидок 

з підворотом спини без 

відриву ніг партнера від 

татамі) за 30с, кількість раз 

5 20 і краще 21 і краще 22 і краще 23 і краще 

4 18-19 19-20 20-21 21-22 

3 16-17 17-18 18-19 19-20 

2 14-15 15-16 16-17 17-18 

1 13 і гірше 14 і гірше 15 і гірше 16 і гірше 

 

Рівень підготовленості вихованців дзюдо для навчально-тренувальних груп 

розрахований по 5-ти бальній шкалі представлений у таблицях 5.11 – 5.12. 

 

Таблиця 5.11 

Рівень підготовленості з ЗФП для вихованців групи попередньої базової підготовки  

(юнаки, дівчата) 

Бали Рівень підготовленості Оцінка 

23 і краще високий Відмінно 

18−22 вище за середнє Дуже добре 

13−17 середній Добре 

8−12 нижче середнього Задовільно 

7 і гірше низький погано 

 

 

Таблиця 5.12  

Рівень підготовленості по СФП вихованців груп попередньої базової підготовки  

(юнаки, дівчата) 

Бали Рівень підготовленості Оцінка 

18 і краще високий Відмінно 

14–17 вище за середнє Дуже добре 

10−13 середній Добре 

6-9 нижче середнього Задовільно 

5 і гірше низький Погано 
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5.2.4. Психологічна підготовка 

На етапі попередньої базової підготовки психологічна підготовка передбачає: 

 підвищення рівня мотивації до занять вільною боротьбою; 

 виховання вольових якостей і психологічної стійкості до специфічних тренувальних і 

змагальних навантажень. 

 

5.2.5. Інструкторська та суддівська практика 

В процесі інструкторської і суддівської практики (на протязі всього періода навчання) 

вихованці повинні: 

 складати комплекси загально-підготовчих і спеціально-підготовчих вправ; 

 оволодіти методикою навчання в процесі розповіді і пояснення особливостей виконання 

різних фізичних вправ; показу різних фізичних вправ; проведення підготовчої (розминки) і 

заключної частин заняття; набуття навичок навчання прийомам, захистам, контрприйомам, 

комбінаціям; 

 навчитися складати конспекти тренувальних занять і проводити їх; 

 уміти скласти план навчально-тренувального збору. 

У навчально-тренувальному процесі для вихованців необхідно передбачити також: 

 участь в суддівстві тренувальних і змагань сутичок, у суддівстві змагань в ролі 

помічника тренера; 

 набуття суддівських навичок в якості керівника килима, бокового судді, арбітра, судді-

секундометриста, судді-інформатора (під час проведення показових виступів); 

 організаційну роботу з підготовки і проведення змагань у складі оргкомітету; 

 складання положення про змагання; 

 оформлення суддівської документації: заявки від команди; протоколів зважування; акту 

приймання місця проведення змагання; протоколів командної першості в особисто-командних 

змаганнях; протоколів ходу змагання; протоколів результатів сутички, суддівської записки; 

графіку розподілу суддів на сутичку; звіту головного судді змагань; таблиці складання пар; 

 вивчення особливостей суддівства змагань з дзюдо; 

 засвоєння критеріїв оцінки технічних дій в сутичці; оцінки пасивності; оголошення 

зауваження і попередження за пасивну боротьбу; визначення поразки в сутичці за порушення 

правил і при рівності оцінок; оцінки боротьби в зоні пасивності і на краю татамі. 

 

5.2.6.Засоби відновлення і харчування 

На даному етапі підготовки (1-2 р.н.) – відновлення працездатності відбувається 

чергуванням тренувальних днів і днів відпочинку; проведенням занять в ігровій формі. До 

гігієнічних і медико-біологічних засобів слід віднести: душ, теплі ванни, водні процедури 

загартовуючого характеру, прогулянки на свіжому повітрі, дотримання режиму дня і 

харчування, вітамінізацію організму. Із педагогічних засобів відновлення використовують 

прогулянки, пішохідний туризм, велотуризм, плавання, веслування, ігри. 

У подальших роках навчання – основними є педагогічні засоби відновлення, тобто 

раціональна побудова тренування і відповідність його об'єму і інтенсивності функціональному 

стану організму вихованця; необхідне оптимальне співвідношення навантажень і відпочинку, як 

в окремому тренувальному занятті, так і в окремих складових (мікроцикли тощо) і на етапах 

річного циклу. Гігієнічні засоби відновлення використовуються ті ж, що і для груп ПБП 

першого і другого років навчання. 

З психологічних засобів, що забезпечують стійкість психічного стану вихованців при 

підготовці і участі в змаганнях, використовуються педагогічні методи: навіювання, спеціальні 

дихальні вправи, відволікаючі бесіди. 

З медико-біологічних засобів відновлення: вітамінізація, фізіотерапія, гідротерапія, всі 

види масажу, російська лазня і фінська сауна. Харчування своєчасне, різноманітне і 

вітамінізоване. 
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5.2.7. Лікарський контроль 

У групах попередньої базової підготовки застосовують поглиблене медичне обстеження, 

етапне, поточне і оперативне обстеження. 
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РОЗДІЛ 6 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

В ГРУПАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ (СБП) 

 

6.1. Особливості організації та планування навчально-тренувального процесу  

у групах спеціалізованої базової підготовки 

 

Переведення до занять в СБП з 13 років, допускається прийом вихованців до групи 

ПБП до 15 років. Групи спеціалізованої базової підготовки комплектуються в основному із 

юнаків І розряду, КМС, МС і дівчат, які характеризуються високим рівнем фізичної 

підготовленості, психологічної стійкості і техніко-тактичної майстерності. Тому одним з 

основних напрямків тренування є спеціальна фізична підготовка, удосконалення технічної 

майстерності, змагальна практика. На цьому етапі помітно зростає інтенсивність тренувального 

процесу, у першу чергу, за рахунок раціональних методів тренування 

На етапі поглибленої спеціалізації навчально-тренувальний процес повинен бути більше 

індивідуалізованим. Центральне місце в тренуванні повинна займати організована підготовка на 

навчально-тренувальних зборах, що дозволяє збільшити обсяг навчально -тренувального 

навантаження і її якість. Особлива увага приділяється вдосконаленню індивідуальної техніки та 

тактики. На даному етапі багаторічної підготовки йде максимальна реалізація індивідуальних 

можливостей, розкриття своїх здатностей вихованцями та цілеспрямованою підготовкою до 

вищих спортивних досягнень. Проводиться поглиблена тактична підготовка за рахунок 

різнобічної теоретичної підготовки та змагального досвіду вихованця, спортсмена. 

Здійснюється активний змагальний досвід на тренувальних заняттях, за рахунок включення 

модельних змагань у предзмагальному етапі та участі в міжнародних змаганнях. Заняття у 

даних групах проводять фахівці високої кваліфікації, що володіють технологією побудови і 

програмування різних етапів тренувального процесу, методикою групових і індивідуальних 

форм тренувальних занять. 

Основними завданнями груп спеціалізованої базової підготовки, спортивного 

удосконалення є:  

- удосконалення індивідуальної технічної майстерності, особливо, так званих 

“коронних” прийомів та їхніх зв'язок; 

- досягнення високого рівня загальнофізичної та спеціальної підготовленості, за рахунок 

планомірного освоєння зростаючих тренувальних навантажень; 

- удосконалення базової психологічної підготовки, придбання досвіду формування стану 

бойової готовності до змагань, самонастроювання, зосередження уваги та мобілізації всіх 

функцій організму. У плані багаторічної підготовки передбачається виконання функцій 

інструктора, що дозволяє виховацю, спортсменові ознайомитися із тренерською роботою, 

вивчити діловодства проведення змагань, отримати навичку суддівства змагань та одержати 

звання судді по спорті.  

 

6.1.1. Навчальний план для груп спеціалізованої базової підготовки, спортивного 

удосконалення 

 

У таблиці приводиться примірний тематичний план навчально-тренувальних занять для 

груп спеціалізованої базової підготовки, спортивного удосконалення першого, другого року 

навчання та понад двох років.  
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Таблиця 6.1 
 

Примірний тематичний план навчально-тренувальних занять  

для груп спеціалізованої базової підготовки 
 

Теми 

Спеціалізованої базової 

підготовки  

Рік навчання 

1-й 2-й 3-й 

Фізична культура і спорт в Україні 1 1 1 

Історія розвитку дзюдо в Україні 1 1 1 

Вплив занять дзюдо на організм вихованця    

Гігієна, режим, загартування, харчування, зниження 

ваги вихованця  
2 2 4 

Техніка безпеки і профілактика травматизму на 

заняттях дзюдо, надання першої допомоги 
1 1 1 

Самоконтроль, медичний контроль, масаж 2 2 2 

Основи і особливості техніки сучасної боротьби 6 6 6 

Основи методики навчання і тренування 4 4 4 

Психологічна підготовка вихованця 2 2 2 

Фізична підготовка вихованця 2 4 4 

Періодизація спортивного тренування 2 4 4 

Правила змагань, організація і проведення змагань 3 3 3 

Місце занять, обладнання та інвентар    

Аналіз змагальної діяльності кращих дзюдоїстів світу і 

основних конкурентів 
10 12 12 

Завдання до змагань 4 6 6 

Педагогічний контроль 4 4 4 

Фізіологічні основи юнацького спорту 2 2  

Індивідуалізація тренування 8 10 10 

Зміна правил змагань як основний чинник зміни 

напряму навчально-тренувального процесу 
4 4 4 

Тактика дзюдо, види тактики 4 4 4 

Аналіз і самоаналіз особистої змагальної діяльності 6 6 6 

Система відновлювальних заходів 2 2 2 

 

 

 

6.1.2. Теоретична підготовка (рекомендовані теми занять) 

 

Теоретична підготовка на етапі спеціалізованої базової підготовки повинна висвітлювати 

такі основні теми: 

1. Техніка безпеки. 

Інструктаж з техніки безпеки з вихованцями проводиться на початку кожного 

навчального року, та при необхідності протягом усього етапу підготовки. 

2. Фізична культура та спорт в Україні. 

I. Теоретична підготовка 70 80 80 

II. Практична підготовка 1022 1116 1272 

1. Загальна фізична підготовка (ЗФП) 220 230 290 

2. Спеціальна фізична підготовка (СФП) 253 270 312 

3. Технічна підготовка 537 602 654 

4. Участь у змаганнях і контрольних стартах Відповідно до індивідуального плану 

III. Інструкторська та суддівська практика 12 14 16 

IV. Відновлювальні заходи + + + 

Разом годин: 1092 1196 1352 
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Спортивні федерації. Федерація дзюдо України. Структура та робота федерації. 

Взаємозв'язок з іншими суспільними, спортивними організаціями. 

3. Відомості про будову та функції організму. 

Аналізатори. Дослідження аналізаторів - зорових, слуховых, шкірних, рухових, 

нюхових, температурних. Вплив занять спортом на обмін речовин. 

4. Фізіологічні основи тренування дзюдоїста. 

Фізіологічні зрушення при динамічній роботі максимальної, субмаксимальной, великої, 

помірної та змінної інтенсивності. Дослідження фізіологічних зрушень у зв'язку з виконанням  

статичного зусилля. 

5. Планування підготовки дзюдоїста. 

Календарний план. Перспективний план підготовки. Багаторічний план підготовки 

збірної команди. Індивідуальний план. План предзмагальної підготовки. План проведення 

тренувального заняття. 

6. Техніка та тактика дзюдо. 

Стійкість. Рівновага. Статична стійкість тіла людини. Кут стійкості в різних положеннях 

тіла дзюдоїста. Методика навчання технічним діям. 

7. Контроль за змагальною і тренувальною діяльністю. 

Завдання, сутність, методи та організація комплексного підходу за підготовкою та 

виступом у змаганнях. Контроль за фізичним, технічним, психологічним станом виховнця, 

спортсмена. Показники й методика оперативного, поточного та етапного контролю. Надання 

знань з методики харчування до та під час змагань, з методики зниження ваги. 

8. Аналіз виступу на змаганнях. 

Перегляд відеоматеріалів. Динаміка виступів. Рівень техніко-тактичної підготовки. 

Аналіз помилок. Складання звітів про виступи в змаганнях. 

9. Методика самостійного тренування. 

Організація навчально-тренувального процесу на ранніх етапах підготовки і його 

планування. Уміння самостійно провести тренування в групах початкової підготовки. Контроль 

навантажень. Індивідуальні завдання по ЗФП. 

 

6.1.3. Практична підготовка ( рекомендований навчально -тренувальний  

матеріал по видах підготовки)  
 

Загальна фізична підготовка. 

Фізична підготовка вихованців, спортсменів груп спеціалізованої базової підготовки, 

спортивного удосконалення базується на матеріалі попередніх років навчання. 

На етапі спеціалізованої базової підготовки, спортивного удосконалення 

індивідуалізація загальної і спеціальної фізичної підготовки відбувається з переважаючим 

розвитком спеціальної витривалості і швидкісно-силових якостей для забезпечення високого 

рівня спеціальної працездатності стосовно вимог тренувальної і змагальної діяльності. 

Загальна фізична підготовка на етапі спеціалізованої базової підготовки в загальному 

обсязі всіх годин становить приблизно від 21 до 23 % і спрямована на підвищення 

функціональних можливостей, сили, швидкості, швидкісно-силових якостей, спеціальної 

витривалості.  

Ключовими є вправи для зміцнення сили кисті (еспандер кистьової і т.п.), підтягування 

на поперечині, підйом розгином, згинання та розгинання рук в упорі на брусах, лазання по 

канату без допомоги ніг, вправи на гімнастичній стінці, акробатичні вправи, вправи з гантелями 

та гирями, ривок і поштовх штанги, жим штанги від грудей у положенні лежачи, присідання зі 

штангою на плечах, розвиток станової сили.  

Допоміжні вправи. Біг 100 м. Стрибки у висоту. Стрибки в довжину. Метання гранати. 

Штовхання ядра. Лижі 5 км, 10 км. Крос 3000 м. Плавання 100 м.  Спортивні ігри: футбол,  

баскетбол, волейбол, ручний м'яч. 

Методи тренування - рівномірний, ігровий, змінний і контрольний  

Спеціальна фізична підготовка 
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Спеціальна фізична підготовка в основному спрямована на розвиток спеціальних 

фізичних якостей дзюдоїста та містить у собі наступне.  

Кидки манекена. Розвиваючі та коригувальні вправи з гумовим еспандером. Спеціальні 

вправи з обтяженням вагою партнера. Робота в “трійках”. Кидки партнера на швидкість. 

Сутички різної тривалості з укороченими періодами відпочинку. 

Також застосовуються спеціально-підготовчі (підготовчі та розвиваючі) вправи. 

Спеціальні вправи для локального розвитку м'язових груп. У загальному обсязі СФП становить 

від 23 до 24 %. 

Методи тренування - повторний, ігровий, змінний і контрольний. 

Техніко-тактична підготовка 

Технічна підготовка від загального обсягу часу всієї роботи становить приблизно 50 %. 

Вихованці, спортсмени які пройшли поглиблене навчання класичної техніки дзюдо і у них 

почали формуватися свої “коронні” кидки та комбінації, головним завданням на даному етапі є 

вдосконалення індивідуального техніко-тактичного комплексу, а також поліпшення параметрів 

техніко-тактичної підготовки.  

Особлива увага приділяється удосконаленню вмінь і навиків активності вихованця, 

спортсмена при проведенні сутички, а також ефективності та результативності проведення всіх 

численних технічних дій. Триває вивчення та удосконалення видів тактики: наступальна, що 

контратакує, оборонна. Систематично аналізується взаємозв'язок обсягу та ефективності 

технічних і тактичних дій, їхня роль і достатність для досягнення перемоги. Приділяється увага 

рівню захисних дій та ефективності проведення контрприемов. Вивчаються та використаються в 

практичній роботі технічні дії некласичного дзюдо, а інших видів єдиноборств, насамперед, 

самбо. При виробленні тактики та стратегії необхідно звернути увагу на такий аспект як рівень 

мислення вихованця, спортсмена і тренера-викладача. Для груп базової спеціалізованої 

підготовки, спортивного удосконалення характерні такі точні установки, наприклад: Я можу 

припускати можливі технічні дії суперника та маю у своєму арсеналі контр прийоми. 

При підготовці до змагального сезону рекомендується якнайбільше проводити технічних 

дій у комбінації, уміння використати повторні атаки та переслідування в партері, відіграють 

ключову роль при підготовці спортсмена до змагального сезону. Найпоширеніші технічні дії 

при підготовці атаки в комбінації, для проведення коронних і допоміжних прийомів будуть 

наступні: 

Підхват (O-Soto-Gari) 
Сприятлива ситуація для виконання підхвату може бути підготовлена: 

бічним підсіканням де-асі-бараі 

підсіканням, під п'яту ко-сото-гарі  

кидком через стегно соде-цурі-комі-госі 

передньою підніжкою тай-отосі 

підхопленням під дві ноги о-сото-гурума  

переднім підсіканням хараі-цурі-комі-асі 

Якщо супротивник встигає захиститися, може бути створена сприятлива ситуацію для 

продовження атаки: 

підсіканням під п'яту ко-сото-гарі 

кидком через стегно соде-цурі-комі-госі 

підхопленням під дві ноги о-сото-гурума 

кидком через спину іппон се-ой-наге 

підхопленням зсередини o-soto-gari 

переднім підсіканням хараі-цурі-комі-асі  

задньою підніжкою о-сото-маки-комі 

Якщо атакуюча нога не втрачає контакту з татамі і є на перешкоді, не дозволяючи 

супротивникові відновлювати рівновагу за рахунок перестановки ніг, - кидок супротивника 

здійснюється в основному за рахунок руху рук і тулуба. У цьому випадку ми маємо справу з 

технікою кидка задньою підніжкою (O-Soto-Otoshi).  

Підхоплення під одну ногу або переднє підхоплення (-Goshi Harai) 
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Сприятлива ситуація для виконання підхоплення може бути підготовлена: 

бічним підсіканням де-асі-бараі 

підсіканням під п'яту ко-сото-гарі 

кидком через стегно соде-цурі-комі-госі 

задньою підніжкою о-сото-макі-комі 

переднім підсіканням хараі-цурі-комі-асі 

зачепом зсередини різнойменною гомілкою о-уті-гарі 

підсіканням зсередини ко-уті-гарі  

У свою чергу переднє підхоплення, якщо супротивник устигає захиститися, може 

створити сприятливу ситуацію для продовження атаки: 

підсіканням під п'яту ко-сото-гарі 

кидком через стегно соде-цурі-комі-госі 

зачепом зсередини різнойменною гомілкою о-уті-гарі 

підхватом о-сото-гарі 

підсіканням у коліно хідза-гурума  

переднім підсіканням хараі-цурі-комі-асі 

Підхоплення з середини (Uchi-Mata) 

Сприятлива ситуація для завершення атаки підхопленням зсередини може бути штучно 

створена погрозою: 

передньою підніжкою тай-отосі 

підхопленням під дві ноги о-сото-гурума 

бічним підсіканням де-асі-бараі 

підсіканням зсередини ко-уті-гарі 

задньою підніжкою о-сото-макі-комі 

зачепом зсередини різнойменною гомілкою о-уті-гарі 

У свою чергу захисні дії, що атакує проти підхоплення зсередини можуть бути 

використані для завершення атаки наступними прийомами: 

підсікання зсередини ко-уті-гарі 

підсікання під п'яту ко-сото-гарі 

зачіп зсередини різнойменною гомілкою о-уті-гарі 

передня підніжка тай-отосі 

кидок через голову з підсадом гомілкою томое-наге 

 Передня підніжка (Tai-Отоshi) 

Тактичними підготовками застосування передньої підніжки можуть служити: 

зачепом зсередини різнойменною гомілкою о-уті-гарі 

бічне підсікання де-асі-бараі 

підсікання зсередини ко-уті-гарі 

зачіп стопою зовні ко-сото-гаке 

підхоплення зсередини уті-маті  

кидок через стегно соде-цурі-комі-госі 

переднє підсікання хараі-цурі-комі-асі 

На початку атаки передньою підніжкою, коли супротивник устигає захиститися, може 

бути створена сприятливу ситуація для продовження атаки з переходом на виконання: 

кидка через спину іппон се-ой-наге 

підхопленням о-сото-гарі  

підсікання під п'яту ко-сото-гарі 

підсікання зсередини ко-уті-гарі 

зачепом зсередини різнойменною гомілкою о-уті-гарі 

передньої підніжки (при повторній атаці) тай-отосі 

 Кидок через плече(Seoi-nage) 

Одним зі способів проведення тактичної підготовки є - погроза. Цей спосіб припускає 

використання сприятливої динамічної ситуації для проведення кидка, що виникає внаслідок 
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захисних дій суперника. Ці захисні дії можуть бути викликані початком атаки одним з 

наступних прийомів: задня підніжка, зачіп зсередини різнойменною гомілкою (підсікання 

зсередини, бічне підсікання, підсікання в коліно, передня підніжка), або кидок через спину в 

іншу сторону. Захисні дії кидка суперника через спину (SEOI-NAGE) можуть створити 

сприятливу динамічну ситуацію для продовження атаки наступними прийомами: підсіканням 

зсередини, підхватом, зачепом зсередини різнойменною гомілкою, кидком через спину зі 

зміною напрямку атаки (у протилежну, відносно, почала сторону), кидком через спину зі зміною 

рівня атаки (стаючи на коліна). 

Кидок через голову з упором стопи в живіт (Tomoe-Nage) 

Сприятлива ситуація для проведення кидка через голову з упором стопи в живіт може 

виникнути після початку атаки: 

бічним підсіканням де-асі-бараі 

підсіканням під п'яту ко-сото-гарі 

зачіп стопою зовні ко-сото-гаке 

Коли захисна реакція суперника приводить до збільшення вільного простору між 

дзюдоїстами. 

Кидок з упором стопи в живіт можна проводити із однобічним захопленням. Атакуючий 

захоплює різнойменний рукав кимоно в області ліктьового суглоба та однойменний одворот на 

рівні ключиці виконується наступним способам: 

1. Кроком убік захопленої руки суперника, виявитися збоку від суперника. 

2. Присідаючи на ближній нозі до суперника, стопу іншою ногою притиснути до низу 

живота суперника. 

3. Продовжуючи тягу руками до себе, опускається на спину та різко випрямляючи ногу, 

відірвати суперника від татамі. 

4. Перекинути суперника через голову. 

5. Зробить перекид назад і виходить у положення зверху. 

 Sumi-Gaeshi - кидок через голову з подсадом гомілкою. 

Відмінність цього кидка від попередніх (Tomoe-Nage) полягає в тім, вихованець, 

спортсмен упирається не стопою випрямленной ноги в живіт суперника, щоб перекинути його 

через себе, а згинає ногу в колінному суглобі та просовує гомілка між ніг суперника. Для 

вдалого завершення прийому необхідно більше згинати руки в ліктьових суглобах. Це 

необхідно для того, щоб під час кидка голова суперника перебувала нижче таза. Найбільш 

ефективний при проведенні цього кидка захоплення однією рукою зверху за пояс на спині 

суперника. Сприятлива ситуація для виконання кидка може бути підготовлена наступними 

діями: 

кидком через стегно соде-цурі-комі-госі 

підхопленням о-сото-гарі 

передньою підніжкою тай-отосі 

зачепом зсередини різнойменною гомілкою о-уті-гарі 

 

6.2. Планування навчального процесу в річному циклі  

для груп спеціалізованої базової підготовки (СБП) 

 

Планування в групах спеціалізованої базової підготовки, спортивного удосконалення 

відрізняється тим, що для кожного вихованця, спортсмена, зарахованого в групу спеціалізованої 

базової підготовки, спортивного удосконалення, складаються індивідуальний перспективний і 

річний плани підготовки, у яких обсяг навантаження та результат плануються з урахуванням 

обдарованості, рухових і функціональних можливостей спортсмена, його психологічної 

стійкості до змагальної діяльності. 

Для груп базової спеціалізованої підготовки, спортивного удосконалення навчальний 

матеріал планується для двох повторюваних циклів у році. Кожен цикл складається з 

підготовчого, змагального і перехідного періодів, що включають наступні етапи: 

загальпідготовчий, спеціально підготовчий,  перехідний. 
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Примірний план і зміст занять у тижневому мікроциклі для груп спеціалізованої 

базової підготовки в таблицях 6.2 – 6.3. 

 

Таблиця 6.2 
 

Примірний тижневий план занять для  

груп спеціалізованої базової підготовки першого року навчання 

 

День  

тижня 

Завдання  

заняття 
Зміст заняття 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

Удосконалення 

техніки в стійці 

Зал Підготовча частина (40 хв.).  

Розминка. Вправи на швидкість. Гімнастичні вправи. 

Основна частина (130 хв.) - Робота над індивідуальною технікою. Вивчення 

нового тактико-технічного комплексу з переслідуванням у боротьбі лежачи. 

Відпрацьовування прийомів у комбінаціях на напівопірному супернику. 

Боротьба за завданням тренера. 

Заключна частина (10 хв). – Лазання по канату. Вправи на розтягування. 

Дихальні вправи. Домашнє завдання. 

В
ів

то
р

о
к
 Удосконалення 

техніки  в 

боротьбі 

лежачи 

Підготовча частина (40 хв.).    

Размика. Вправи на гнучкість. Вправи для розвитку спеціальної витривалості. 

Основна частина (130 хв.)  

Удосконалення індивідуальної техніки в боротьбі лежачи.  Робота із завдання 

(відходи з утримань, больових і задушливих прийомів). Боротьба лежачи (не 

менш 5 сутичок з повним опором) і одна сутичка в стійці.  

Заключна частина (10 хв). 

Вправи на розслаблення, розтягування. Дихальні вправи. Домашнє завдання. 

С
ер

ед
а 

ЗФП і СФП 

Стадіон, ігровий зал, тренажерний зал (135 хв.). 

Крос, рухливі ігри (футбол і т.д.), тренажерний зал, вправи з обважненнями та 

на гімнастичних снарядах. 

Ч
ет

в
ер

 

Удосконалення 

техніки  в стійці 

 Зал. Підготовча частина (40 хв.).   

Розминка. Вправи на  розвиток спритності та координації. 

 Основна частина (130 хв.) Повторення пройденого матеріалу. Удосконалення 

захисних дій у боротьбі коштуючи. Відпрацьовування індивідуальної техніки. 

Боротьба за завданням. 

Заключна частина (10 хв). Лазання по канаті. Вправи на розтягування. Дихальні 

вправи. Домашнє завдання. 

П
'я

тн
и

ц
я
 День боротьби. 

Розвиток 

тактико -

технічних 

навичок. 

 Зал. Підготовча частина (40 хв.). Загальна розминка 35 хв, індивідуальна  

розминка   4-5 хвилин. 

Основна частина (130 хв.)- 2 сутички в боротьбі лежачи. 5-7 сутичок у стійці із 

продовженням атаки в партері.. 

Заключна частина (10 хв)-вправи на розтягування. Дихальні вправи. Домашнє 

завдання. 

С
у

б
о

та
 

ЗФП і СФП 

Стадіон, ігровий зал, тренажерний зал (135 хв.). 

Крос, рухливі ігри (футбол і т.д.). 

Вправи з гумою, розвиток сили кисті, тягової сили, вибухової сили. 

Відбудовні процедури (лазня, масаж і т.д.)  

 

Для планування навчально-тренувального процесу в групах СПБ-2 понад 2-х років 

навчання на різних періодах та етапах підготовки в річному циклі рекомендуємо використати 

схему типового тижневого мікроциклу. Він складається з наступного сполучення 

навантажувальних і розвантажувальних днів: понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця - 

навантажувальні дні, середовище, субота - розвантажувальні, неділя - активний відпочинок.  

Загальна схема цього тижневого мікроциклу представлена в таблиці 6.3. Величина 

тренувальних навантажувальних днів у тижневому мікроциклі планується відповідно до 

підготовленості вихованця, спортсмена. 
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Таблиця 6.3  
 

Примірна схема розподілу тренувальних навантажень в тижневому мікроциклі  

для груп СБП -2 і більше 2-х років навчання 
 

Дні тижня 

Понеділок* Вівторок* Середа Четвер* П'ятниця* Субота Неділя 

Навантажуваль-

ний день 

Навантажува

льний день 

Розвантажуваль

ний день. 

ЗФП. 

Відновлювальні 

заходи 

Навантажуваль

ний день 

Навантажуваль

ний день 

 

Розвантажуваль

ний день. 

ЗФП. 

Відновлювальні 

заходи 

Активний 

відпочинок 

 

* Протягом дня при наявності можливості рекомендується проводити два тренувальних 

заняття (ранком і в другій половині дня) із внесенням відповідного коректування в навчально -

тренувальний процес.  

 

6.2.1. Організація та методика проведення контрольних випробувань 

 

Контроль над знаннями розділів теоретичної підготовки можна здійснювати у вигляді 

бесід, ігор, і опитування вихованців з визначенням кращого. 

Для контролю за рівнем розвитку фізичних якостей проводиться тестування. Необхідно 

створити єдині умови для виконання вправ для всіх спеціалізованих навчальних закладів 

спортивного профілю. Результати тестування заносяться в індивідуальну карту спортсмена, що 

зберігається в навчальній частині навчальної установи. 

Участь вихованців у змаганнях є найважливішою стороною техніко-тактичної підготовки 

високого класу, їхніх спортивних досягнень 

Для здійснення ефективної підготовки висококваліфікованих вихованців необхідно чітке 

планування та виконання змагальної діяльності. Вона містить у собі кількість змагань і кількість 

проведення змагальних сутичок.  

Примірна кількість змагань і змагальних сутичок у річному циклі підготовки для  

вихованців, спортсменів дзюдо груп спеціалізованої базової підготовки представлені                         

в таблиці 6.4. 

 

Таблиця 6.4 
 

Примірна кількість змагань і кількість сутичок у річному циклі вихованців  

для груп спеціалізованої базової підготовки 

Групи Кількість змагань Кількість сутичок 

СПБ -1 6 18-22 

СПБ -2 7 22-26 

СПБ більше 2 8 32-34 

 

 

6.2.2. Методика тестування ЗФП, СФП для груп спеціалізованої базової підготовки 

 

1.Біг 60 м з високого старту. Проводиться на доріжці стадіону або легкоатлетичного 

манежу в спортивному взутті без шипів з високого старту. Фіксується час подолання дистанції 

2. Біг 1500 м на час, хв. Проводиться на доріжці стадіону в спортивному взутті без шипів. 

Фіксується час подолання дистанції.3. Стрибок у довжину з місця, див. Вихованець стає на 

лінію старту, ноги на ширині плечей. Поштовхом обох ніг стрибок уперед. Фіксується відстань 

від лінії старту до лінії торкання пяток після стрибка. 

5. Човниковий біг 4 х 10, хв. Виконується в спортивному залі або на стадіоні. Відзначити 

відрізок довжиною 10метрів (старт і фініш) По команді почати біг з лінії старту до лінії фінішу, 
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виконати заступ однією ногою на лінії фінішу, повернутися та продовжувати біг в іншу 

сторону до лінії старту, у такий спосіб виконати біг 2 цикли, що вийти 4 відрізки по 10 метрів. 

Час фіксується з точністю до 0,1 секунди. Не допускається зміна форми та ін. дії в бігу. 

6. Підтягування на поперечині (М). Виконується з положення вису, хватом зверху, руки 

на ширині плечей. Темп виконання довільний. Підтягування вважається виконаним, якщо при 

згинанні рук підборіддя перебуває вище поперечини. Не зараховуються спроби при допоміжних 

рухах ніг і тулуба  (розгойдування, згинання ніг). 

7. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (Ж) Виконують згинання та розгинання рук з 

вихідного положення (в.п.) - в упорі лежачи. Згинання рук виконується до торкання грудьми 

підлоги, розгинання рук до вихідного положення (в.п.). Фіксується кількість разів повних 

віджимань. Норматив уважається не виконаним при відсутності торкання грудьми підлоги та 

пригинання в поперековому відділі спини. 

8. Утікомі на швидкість. Висновок партнера з рівноваги, кидок з подворотом  спини без 

відриву стіп партнера. Фіксується в раз за 30 с. 

9 Забігання на мосту навколо голови 5 разів вправо та 5 разів уліво на швидкість, (с). 

Коштуючи в положення моста, на голові з опорою руками, виконати 5 забігань кроками 

навколо голови вправо та уліво. Фіксується загальний час за 10 забігань. 

10.10 перекидів в обидва боки через стоячого партнера в партері, с. Із кроку вперед 

перекиди через партнера стоячому в партері в одну та іншу сторону. Фіксується загальний час 

за 10 перекидів. 

11 Кидки манекена на швидкість, 5 кидків, (с). З вихідного положення стоячи 

максимально швидко виконуються кидки манекена. Фіксується час за 5 кидків . 

12. Жим штанги лежачи, в % від власної ваги, кг. Фіксується піднімання максимальне 

можливої ваги.  

 

6.2.3. Примірні контрольні нормативи з ЗФП і СФП для груп спеціалізованої базової 

підготовки чоловіків та жінок представлені в таблицях 

 

Примірні контрольні нормативи з ЗФП і СФП для чоловіків та жінок, які займаються в 

групах СБП, СУ представлені в таблиці 6.5. 

 

Таблиця 6.5  
 

Зведена таблиця примірних контрольних нормативів з ЗФП для вихованців,  

спортсменів груп СБП (М) 
 

Контрольні вправи 
 Групи спеціалізованої базової підготовки, спортивного удосконалення 

СБП−1 СБП−2 СБП більше 2х років 

Біг  60 м з високого 

з високого старту 

5 8,20 і краще 8,1 і краще 8,0 і краще 

4 8,21−8,50 8,11−8,40 8,01−8,30 

3 8,51−8,80 8,41−8.70 8,31−8,60 

2 8,81−9,10 8,71−9,00 8,61−8,9 

1 9,11 і гірше 9,01 і гірше 8,91 і гірше 

Біг 1500 м, хв 

5 5.30 і краще 5,20 і краще 5,10 і краще 

4 5,31−5,40 5.21−5,30 5,11−5.20 

3 5.41−5.50 5,31−5.40 5.21−5,30 

2 5.51−6,00 5,41−5.50 5.31−5,40 

1 6.01 і гірше 5.51 і гірше 5.41 і гірше 

Стрибок у довжину 

з місця, см 

5 230 і краще 240 і краще 250 і краще 

4 220−229 230−239 240−249 

3 210−219 220−229 230−239 

2 200−209 210−219 220−229 

1 199 і гірше 209 і гірше 219 і гірше 

Жим штанги 

лежачи, в % від 

   5 115 і краще 120 і краще 130 і краще 

4 110–114 115–119 125–139 
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власної ваги* 3 105–109 110–114 120–124 

2 100–104 105-109 115–119 

1 99 і гірше 104 і  гірше 114 і гірше 

Підтягування на 

поперечині 

5 23 і краще 25 і краще 28 і краще 

4 19−22 21−24 23−27 

3 15−18 17−20 18−22 

2 11−14 13−16 13−17 

1 10 і гірше 12 і гірше 12 і гірше 

Човниковий бе 4 х 

10, с 

5 8,90 і краще 8,60 і краще 8,30 і краще 

4 9,91−9,20 8,61−8,90 8,31−8,60 

3 9,21−9.50 8,91−9,20 8,61−8,90 

2 9,51−9.80 9,21−9,50 8,91−9,20 

1 9,81 і гірше 9,51 і гірше 9,21 і гірше 

 

*прояв сили в % від власної ваги, є показником максимальної сили м'язів рук. 

 

Таблиця 6.6 
 

Зведена таблиця примірних контрольних нормативів з ЗФП для вихованок, спортсменок  

груп спеціалізованої базової підготовки (Ж) 
Контрольні 

нормативи 

Бали Групи спеціалізованої базової підготовки 

СБП−1 СБП−2 СБП більше 2х років  

Біг 60м з високого 

старту, с 

5 9,20 і краще 9,10 і краще 9,00 і краще 

4 9,21-9,50 9,11-9,40 9,01-9,30 

3 9,51-9,80 9,41-9,70 9,31-9,60 

2 9,81-10,10 9,71-10,00 9,61-9,90 

1 10,11 і гірше 10,01 і гірше 9,91 і гірше 

Біг 1500 м, хв 

5 6.30 і краще 6.20 і краще 6.10 і краще 

4 6. 31-6.50 6. 21-6.40 6. 11-6.30 

3 6. 51-7.10 6. 41-7.00 6. 31-6.50 

2 7. 11-7.30 7. 01-7.20 6. 51-7.10  

1 7.31 і гірше 7.21 і гірше 7.11 і гірше 

Стрибок у довжину з 

місця, см 

5 220 і краще 225 і краще 230 і краще 

4 210-219 215-224 220-229 

3 200-209 205-214 210-219 

2 190-199 195-204 200-209 

1 189 і гірше 194 і гірше 199 і гірше 

Згинання та 

розгинання рук в 

упорі лежачи, у раз 

5 45 і краще 47 і краще 49 і краще 

4 41-44 43-46 45-48 

3 37-40 39-42 41-44 

2 33-36 35-38 37-40 

1 32 і гірше 34 і гірше 36 і гірше 

Човниковий біг 

4х10, с 

5 9,50 і краще  9,00 і краще 8,50 і краще 

4 9,51-10,50 9,01-10,00 8,51-9,50 

3 10,51-11,50 10,01-11,00 9,51-10,50 

2 11,51-12,50 11,01-12,00 10,50-11,50 

1 12,51 і гірше 12,01 і гірше 11,51 і гірше 

Жим штанги лежачи, 

в % від власної 

ваги* 

5 90 і краще 95 і краще 100 і краще 

4 85–89 90–94 95–99 

3 80–84 85–89 90–94 

2 75–79 80–84 85–89 

1 74 і гірше 79 і гірше 84 і гірше 

 

*прояв сили в % від власної ваги, є показником максимальної сили м'язів рук.
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Таблиця 6.7 

 

Примірні контрольні нормативні вимоги з СФП для вихованців СБП-1, СБП-2,  

СБП понад 2-х років навчання (М) 

 

Контрольні нормативи 
Бали Групи  спеціалізованої базової підготовки 

УПС−1 УПС−2 УПС понад 2х років 

Забігання на мосту 

навколо голови на час 5 

разів вправо,5 разів 

уліво, с 

5 21,00 і краще 20,00 і краще 19,00 і краще 

4 21,,01–24.00 20,01–23.00 19,01–22,00 

3 24,01–27,00 23.01–26,00 22,01–25,00 

2 27,01–30,00 26,01–29.00 25,01–28,00 

1 30,01 і гірше 29,01 і гірше 28,01 і гірше 

10 перекидів  в обидва 

боки через вартого в 

партері партнера, с 

5 15,00 і краще 14,00 і краще 13,00 і краще 

4 15,01–17,00 14,01–16,00 13,01–15,00 

3 17,01–19,00 16,01–18,00 15,01–17,00 

2 19,01–21,00 18,01–20,00 17,01–19,00 

1 21,01 і гірше 20,01 і гірше 19,01 і гірше 

Кидки на швидкість в 

обидва боки за 30с, у 

раз 

5 19 і краще 21 і краще 23 і краще 

4 17−18 19−20 21−22 

3 15−16 17−18 19−20 

2 13−14 15−16 17−18 

1 12 і гірше 14 і гірше 16 і гірше 

Учікомі (кидок  з 

подворотом спини без 

відриву стіп 

партнера)за 30с кіл-раз 

5 31 і краще 32 і краще 33 і краще 

4 28−30 29−31 30−32 

3 25−27 26−28 27−29 

2 22−24 23−25 24−26 

1 21 і гірше 22 і гірше 23 і гірше 

Кидки манекена 

прогином на швидкість, 

5 кидків, с. 

5 18,00 і краще 16,00 і краще 14,00 і краще 

4 18,01–21.00 16,01–19,00 14,0–17,00 

3 21,01–24.00 19,01–21,00 17,01–20,00 

2 24,01–27,00 21,01–24,00 20,01–23,00 

1 27,01 і гірше 24,01 і гірше 23,01 і гірше 

 

Таблиця 6.8 
 

Примірні контрольні нормативні вимоги з СФП для вихованок груп спеціалізованої 

базової підготовки СБП-1, СБП-2, СБП понад 2-х років навчання (Ж) 
 

Контрольні нормативи 
Бали Групи  спеціалізованої базової підготовки 

УПС−1 УПС−2 УПС понад 2х років 

Забігання на мосту 

навколо голови на час 5 

разів вправо,5 разів уліво, 

(с) 

5 28,00 і краще 27,00 і краще 26,00 і краще 

4 28,01-30,00 27,01-29,00 26,01-28,00 

3 30,01-32,00 29,01-31,00 28,01-30,00 

2 32,01-34,00 31,01-33,00 30,01-32,00 

1 34,01 і гірше 33,01 і гірше 32,01 і гірше 

10 перекидів  в обидва 

боки через стоячого в 

партері партнера, (с) 

5 17,00 і краще 16,00 і краще 15,00 і краще 

4 17,01-19,00 16,01-18,00 15,01-17,00 

3 19,01-21,00 18,01-20,00 17,01-19,00 

2 21,01-23,00 20,01-22,00 19,01-21,00 

1 23,01 і гірше 22,01 і гірше 21,01 і гірше 

Кидки на швидкість в 

обидва боки за 30с, 

кількість раз 

5 19 і краще 20 і краще 21 і краще 

4 17-18 18-19 19-20 

3 15-16 16-17 17-18 
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2 13-14 14-15 15-16 

1 12 і гірше 13 і гірше 14 і гірше 

Учікомі на швидкість 

(кидок з підворотом спини 

без відриву ніг партнера 

від татамі) за 30с, кількість 

раз 

5 24 і краще 26 і краще 28 і краще 

4 22-23 24-25 26-27 

3 20-21 22-23 24-25 

2 18-19 20-21 22-23 

1 17 і гірше 19 і гірше 21 і гірше 

Кидки манекена 

5 22,00 і краще 20,00 і краще 18,00 і краще 

4 22,01-24,00 20,01-22,00 18,01-20,00 

3 24,01-26,00 22,01-24,00 20,01-22,00 

2 26,01-28,00 24,01-26,00 22,01-24,00 

1 28,01 і гірше 26,01 і гірше 24,01 і гірше 

 

Рівень підготовленості вихованців, спортсменів груп спеціалізованої базової підготовки, 

спортивного удосконалення по загальній фізичній спеціальній фізичній підготовці визначається 

по п'ятибальній шкалі, представлена в таблиці 6.9. 

 

Таблиця 6.9 
 

Рівень підготовленості з ЗФП для вихованців груп спеціалізованої базової підготовки 

СБП-1,СБП-2 ,СБП більше 2-х років навчання (чоловіки, жінки) 

 

Бали Рівень підготовленості Оцінка 

28 і краще Високий Відмінно 

23–27 Вище за середнє Дуже добре 

18-22 Середній Добре 

13–17 Нижче середнього Задовільно 

8–12 Низький Погано 

 

Таблиця 6.10 
 

Рівень підготовленості з СФП для вихованців груп спеціалізованої базової підготовки 

СБП-1,СБП-2 ,СБП понад 2-х років навчання ( чоловіки, жінки) 

Бали Рівень підготовленості Оцінка 

23 і краще Високий Відмінно 

18–22 Вище за середнє Дуже добре 

13–17 Середній Добре 

8-12 Нижче середнього Задовільно 

7 і гірше Низький Погано 

 

6.2.4. Психологічна підготовка 

 

На етапі спеціалізованої базової підготовки робиться акцент на формування 

психологічних якостей борця і вміння регулювати емоційний стан в умовах тренувань і змагань; 

виробляється підвищення психологічної стійкості до різних збиваючих факторів. 

 

6.2.5.Інструкторська та суддівська практика 

 

На даному етапі підготовки вихованців повинні за завданням тренера-викладача 

проводити окремі частини заняття. Набувати навичок навчання прийомам, захисту, 

контрприйомам, комбінаціям; навичок щодо удосконалення технічної і тактичної майстерності 

дзюдоїста. Надавати допомогу тренеру-викладачу щодо організації та проведення змагань; 
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брати участь в організації та проведенні змагань; участь у суддівстві змагань в якості 

бокового судді, судді на татамі та секретаря. 

 

6.2.6. Засоби відновлення і харчування 

 

Для вихованців груп СБП застосовуються педагогічні засоби відновлення; 

фізіотерапевтичні – душ, лазня, ванни, самомасаж (локальний, загальний); фармакологічні – 

полівітаміни, вітамінізовані настої, оротат калію, панангін, гліцерофосфат калію, пантотенат 

кальцію, глютамінова кислота тощо. Із психогігієнічних засобів використовуються 

функціональна музика і психотерапія. 

На етапі СБП із зростанням обсягу спеціальної фізичної підготовки і кількості змагань 

збільшується час, що відводиться на відновлення організму. Додатковими педагогічними 

засобами можуть бути перемикання з одного виду спортивної діяльності на іншій, чергування 

тренувальних навантажень різного обсягу і інтенсивності, зміна характеру пауз відпочинку і їх 

тривалості. 

На даному етапі підготовки необхідне комплексне застосування всіх засобів відновлення 

(педагогічні, гігієнічні, психологічні і медико-біологічні). При цьому слід враховувати деякі 

загальні закономірності і вплив цих засобів на організм вихованця. 

Постійне застосування одного і того ж засобу зменшує відновний ефект, оскільки 

організм адаптується до засобів локальної дії. До засобів загальної дії (парна лазня, сауна у 

поєднанні з водними процедурами, загальний ручний масаж, плавання тощо) адаптація 

відбувається поступово. У зв'язку з цим використання комплексу дає більший ефект, аніж 

застосування окремих відновних засобів. 

При складанні відновлювальних комплексів слід пам'ятати, що на початку потрібно 

застосовувати засоби загальної дії, а потім – локальної. 

Комплексне використання різноманітних відновних засобів в повному обсязі необхідне 

після великих тренувальних навантажень і у змагальному періоді. У решті випадків слід 

використовувати окремі локальні засоби на початку або в процесі тренувального заняття. Після 

закінчення заняття з малими і середніми навантаженнями достатньо застосування звичайних 

водних гігієнічних процедур. Застосування в даному випадку повного комплексу відновних 

засобів знижує тренувальний ефект. 

При вибиранні відновних засобів особливу увагу необхідно приділяти індивідуальній 

переносимості тренувальних і змагальних навантажень, для цієї мети можуть слугувати 

суб'єктивні відчуття вихованців, а також об'єктивні показники (ЧСС, частота і глибина дихання, 

колір шкіри, потовиділення тощо). 

Харчування в умовах навчально-тренувальних зборів і змагань повинно бути 

спеціалізоване, яке відповідає ваговому режиму і виконаним навантаженням. 

 

6.2.7.Лікарський контроль 

 

На даному етапі підготовки застосовують обстеження змагальної діяльності, етапне 

комплексне обстеження, поглиблене медичне обстеження, поточне і оперативне обстеження. 

Ряд видів обстеження (етапне, поточне, термінове) здійснюється також в умовах навчально-

тренувальних зборів із залученням фахівців комплексної наукової групи, лікарів-фахівців 

(кардіологів, невропатологів, біохіміків та інших фахівців). 
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РОЗДІЛ 7 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У 

ГРУПАХ ПІДГОТОВКИ ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ, ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ 

 

7.1. Особливості організації і планування навчально-тренувального процесу  

у групах підготовки до вищих досягнень, вищої спортивної майстерності 

 

На етап досягнення вищої спортивної майстерності доводиться винятково висока 

напруженість змагальної діяльності вихованців, спортсменів, пов'язана з гострою конкуренцією 

та щільністю календарного плану змагань. У зв'язку із цим підвищуються вимоги до якості, 

стабільності та надійності технічної та тактичної майстерності, морально-вольової та 

психологічної стійкості вихованців, спортсменів в умовах частих і відповідальних стартів.  

Групи підготовки до вищих досягнень, вищої спортивної майстерності комплектуються 

із обдарованих вихованців, спортсменів, майстрів спорту, як правило, юнаків і дівчат з високим 

рівнем техніко-тактичної, фізичної підготовленості, які здатні переносити великі фізичні і 

психологічні навантаження в процесі тренувальної і змагальної діяльності.  

Заняття у даних групах проводять фахівці найвищої кваліфікації, що володіють 

методикою індивідуальної підготовки дзюдоїстів і добре розуміють взаємозв’язок і 

взаємообумовленість основних компонентів системи підготовки висококваліфікованих 

спортсменів. 

Основна мета даного етапу підготовки - досягнення високого спортивного результату на 

найбільших міжнародних змаганнях. 

Для даного рівня майстерності характерно подальше вдосконалення завдань, 

поставлених на попередньому етапі підготовки. При цьому особлива увага приділяється якості 

та стабільності досягнутих результатів. До числа головних завдань варто віднести: 

- освоєння максимальних тренувальних і змагальних навантажень; 

- підвищення спортивно-технічної та спортивної майстерності, рівня загальфізичної та 

спеціальної фізичної підготовок;  

- удосконалення базової психологічної підготовки, придбання досвіду формування стану 

бойової готовності до змагань, самонастроювання, зосередження уваги та мобілізації; 

- успішний і стабільний виступ на республіканських і міжнародних змаганнях будь-якого 

масштабу; 

- виконання вихованцями, спортсменами планових завдань, передбачених 

індивідуальними планами підготовки; 

- виконання відповідних розрядних вимог; 

- виконання функцій інструктора на громадських засадах та одержання звання судді 1 

категорії. 

При плануванні навчально-тренувального процесу на етапі досягнення вищої спортивної 

майстерності необхідно враховувати об'єктивні можливості вихованця, спортсмена, темпи 

приросту його функціональних характеристик, реально посильні обсяги тренувальних 

навантажень освоєних на попередніх етапах підготовки та календаря змагань. 

Засоби та методи підготовки повинні сприяти росту рівня загальної, і спеціальної 

фізичної підготовки та росту техніко-тактичної майстерності вихованців, спортсмена.  

 

7.1.1. Навчальний план для груп підготовки до вищих досягнень, вищої спортивної 

майстерності 

 

Успішне рішення поставлених завдань етапу досягнення вищої спортивної майстерності 

неможливо без чіткого планування навчально-тренувальної роботи на основі встановлених 

нормативних вимог. 

У таблиці 7.1 приводиться примірний тематичний план навчально-тренувальних занять 

для груп вищої спортивної майстерності першого року навчання та понад один рік навчання.   
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Таблиця 7.1 

Примірний тематичний план навчально -тренувальних занять  

для груп підготовки до вищих досягнень (ПВД), вищої спортивної майстерності (ВСМ) 

 

Теми 

Групи підготовки до вищих 

досягнень 

Рік навчання 

ПВД, ВСМ ПВД  (НК)  

Фізична культура і спорт в Україні 1 1 

Історія розвитку дзюдо в Україні 1 1 

Вплив занять дзюдо на організм вихованця, спортсмена   

Гігієна, режим, загартування, харчування, зниження ваги 

вихованця, спортсмена  
6 6 

Техніка безпеки і профілактика травматизму на заняттях 

дзюдо, надання першої допомоги 
1 1 

Самоконтроль, медичний контроль, масаж 2 2 

Основи і особливості техніки сучасного дзюдо 6 6 

Основи методики навчання і тренування 4 4 

Психологічна підготовка вихованця, спортсмена 4 4 

Фізична підготовка вихованця, спортсмена 4 4 

Періодизація спортивного тренування 4 4 

Правила змагань, організація і проведення змагань 3 3 

Місце занять, обладнання та інвентар   

Аналіз змагальної діяльності кращих дзюдоїстів світу і 

основних конкурентів 
18 18 

Завдання до змагань 6 6 

Педагогічний контроль 4 4 

Фізіологічні основи юнацького спорту   

Індивідуалізація тренування 12 12 

Зміна правил змагань як основний чинник зміни напряму 

навчально-тренувального процесу 
4 4 

Тактика дзюдо, види тактики 6 6 

Аналіз і самоаналіз особистої змагальної діяльності 10 10 

Система відновлювальних заходів 4 4 

 

 

7.1.2. Теоретична підготовка (рекомендовані теми занять) 

 

Теоретична підготовка повинна містити теми необхідні для індивідуального розвитку 

вихованця, спортсмена. Оскільки багато вихованців, спортсменів цих етапів підготовки можуть 

одержувати середнє спеціальне та вищу фізкультурну освіту, то обсяг теорії може нести 

індивідуальний характер.  

1.Техніка безпеки. 

I. Теоретична підготовка 100 100 

II. Практична підготовка 1460 1564 

1. Загальна фізична підготовка (ЗФП) 323 341 

2. Спеціальна фізична підготовка (СФП) 363 395 

3. Технічна підготовка 754 806 

4. Участь у змаганнях і контрольних стартах Відповідно до індивідуального 

плану 

III. Інструкторська та суддівська практика 20 22 

IV. Відновлювальні заходи + + 

Разом годин: 1560 1664 
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Інструктаж з техніки безпеки з вихованцями, спортсменами проводиться на початку 

кожного навчального року, при необхідності протягом усього етапу підготовки. 

2. Психологічна підготовка. 

Роль і значення психіки вихованця, спортсмена для занять дзюдо та участі в змаганнях. 

Подолання труднощів, що виникають у вихованця, спортсмена у зв'язку з перенесенням 

більших інтенсивних фізичних навантажень, необхідністю прийняття швидких оперативних 

рішень у ході змагань, появою всіляких психологічних станів і негативних емоцій. 

Основні завдання, засоби та зміст психологічної підготовки. Особливості змагальної 

діяльності на великих міжнародних змаганнях в умовах гострої конкуренції та великої кількості 

глядачів. Роль морально-вольових якостей вихованця, спортсмена. 

3.Планування й побудова спортивного тренування. 

Планування засобів обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень на етапі 

досягнення вищої спортивної майстерності залежно від кваліфікації, об'єктивних можливостей і 

рівня підготовки. Календарний план змагань та облік його при плануванні. Індивідуальний план 

підготовки. 

Особливості та закономірності побудови тренувального процесу. Засоби та методи на 

різних етапах підготовки. Співвідношення інтенсивності та обсягу тренувальних навантажень в 

олімпійському циклі підготовки. Побудова та зміст тренувальних занять. 

4. Фізіологічні основи тренування вихованця, спортсмена. 

Особливості функціональної діяльності центральної нервової системи, органів подиху, 

кровообігу при виконанні фізичних навантажень різної інтенсивності. Хімічні процеси в м'язах. 

Відомостіпро фізіологічні показники стану тренованості. Характеристика особливостей 

виникнення стомлення. Відновлення фізіологічних функцій і після різних навантажень та участі 

в змаганнях. 

5.Лікарський контроль і самоконтроль в навчально-тренувальному процесі. 

Відновлювальні заходи. 

Значення та зміст лікарського контролю і самоконтролю. Самопочуття, сон, апетит, 

працездатність, настрій - суб'єктивні дані самоконтролю. Спортивна форма, стомлення, 

перетренування. 

Педагогічні, психологічні, медико-біологічні засоби відновлення. 

Особливості застосування різних відбудовних засобів на різних етапах підготовки 

вихованця, спортсмена. 

6.Термінологія. Правила змагань. Матеріально-технічне забезпечення тренувального 

процесу. 

Значення термінології в дзюдо. Найбільше часто вживані терміни. 

Міжнародні правила змагань по дзюдо. Добір учасників. Строки та форми заявок на 

участь у змаганнях. Умови допуску до міжнародних змагань різного рівня. Ліцензії. 

Жеребкування. Головний суддя, суддівська колегія, суддя на татамі. Технічний делегат. 

Реклама. Страховка. Дискваліфікація. Протести. Права й обов'язки учасників змагань. 

Вимоги до спортивного залу. Перелік устаткування. Вимоги до матеріально технічного 

забезпечення спортивної школи.  

7.Ведення особистого щоденника спортсмена. Досьє на потенційних суперників. 

Роль і значення особистого щоденника спортсмена. Правила його ведення. Динаміка 

загальфізичної та спеціальної підготовки, технічної майстерності, виступу на змаганнях. 

Значення складання досьє на потенційних суперників і його основні розділи. Аналіз 

сильних і слабких сторін суперників. Розробка тактичних установок на проведення з ними 

сутичок в умовах змагань. Моделювання сутичок з ними в процесі тренувальної діяльності. 

8. .Аналіз виступу на змаганнях. 

Докладний розбір та аналіз кожного змагання, з використанням видио апаратури. 

Складання звіту про змагання. Причини невдалих виступів. Ефективність і стабільність 

проведених технічних дій атакуючого та захисного плану в стійці та партері. Підбор засобів і 

методів для успішного та стабільного виступу на міжнародних змаганнях. Удосконалення 

технічних, тактичних, спеціальних і загальфізичних, психологічної підготовок.   

9. Технічна підготовка вихованця, спортсмена. 
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Поняття про техніка. Значення техніки в групах спеціалізованої базової підготовки, 

спортивному удосконаленні та досягненні високих спортивних результатів. Значення базової 

техніки, поглиблене вивчання техніки, комбінацій та прийомів, роль коронних і допоміжних 

прийомів у змагальній діяльності. 

 

7.1.3. Практична підготовка (рекомендований навчально-тренувальний  

матеріал по видах підготовки) 

 

Загальна фізична підготовка. 

У загальному обсязі роботи на ОФП приділяється приблизно 22 %. Загальна фізична 

підготовка має на увазі підтримку вдосконалення основних фізичних якостей: сили, швидкості, 

спритності, гнучкості, а також загального рівня витривалості організму і його здатність 

витримувати інтенсивне навантаження від початку і до кінця сутички змагального характеру  

Методи та засоби розвитку фізичних якостей повинні бути адекватні рівню 

функціональної підготовки кожного вихованця, спортсмена окремо, його ваговій категорії та 

при цьому їхнє застосування повинне сприяти прогресивним змінам у розвитку відповідної 

фізичної якості. Даний розділ містить у собі наступні засоби: 

-загальнорозвиваючі вправи (еспандер кистьовий, необхідні спеціальні тренажери для 

вправ сприятливому зміцненню кисті та прилад по виміру її сили); 

-вправи на гімнастичних снарядах (поперечина - підтягування (для всіх вагових 

категорій), виходи силою, підйом переворотом (для легких і середніх вагових категорій); бруси - 

віджимання); 

-вправи з обтяженнями (штанга - жим лежачи від грудей, присідання, ривок з підлоги на 

груди, робота з гирями та гантелями і на тренажерах). 

-біг, плавання, спортивні ігри. Даний список може бути розширений. 

Спеціальна фізична підготовка. 

Спеціальна фізична підготовка від загального обсягу всієї роботи для груп вищої 

спортивної майстерності становить приблизно 24-25 %. Спеціальна фізична підготовка має на 

увазі розвиток спеціальних фізичних якостей і навичок, необхідних для поліпшення володіння 

технічним арсеналом дзюдо. Для розвитку СФП пропонуються наступні засоби: 

1.Імітаційні вправи (кількість подворотов на прийом за 1 хвилину часу); 

2.Вправи зі спеціальними снарядами (гума, скакалка - кількість рухів, стрибків за                         

1 хвилину часу); 

3.Спеціальні вправи з партнером (кількість кидків, наприклад задня підніжка, за 30 

секунд часу). 

Даний список може бути розширений. Також використаються вправи для розвитку 

швидкісно-силових якостей, сили спритності, гнучкості, швидкості, вправи на гімнастичних 

снарядах. Спеціальні вправи для локального розвитку м'язових груп.  

Техніко-тактична підготовка 

Техніко-тактична підготовка від загального обсягу всієї роботи для груп вищої 

спортивної майстерності становить приблизно 49-50 %. Удосконалення технічної майстерності 

дзюдоїстів високої кваліфікації здійснюється з використанням усього різноманіття засобів і 

методів тренування. Варто врахувати, що вихованець, спортсмен на даному етапі підготовки 

вивчив базову та поглиблену техніку дзюдо, комбінації прийомів, прийоми з некласичного 

дзюдо, а також інших видів єдиноборств, насамперед самбо. У спортсмена сформувалася 

індивідуальна техніка, що включає коронні, допоміжні прийоми та комбінацій. Головним 

завданням перед тренером і вихованцем, спортсменом є - успішний виступ на міжнародних 

змаганнях найвищого рангу.  

Мінімальна кількість технічних дій, що рекомендує, якими зобов'язаний володіти в 

досконалості вихованець, спортсмен високого рівня майстерності: 

- коронних прийомів та їхніх зв'язок - 4; 

- допоміжних прийомів - 6; 

- технічних дій у партері (переворот, утримання, болючі та задушливі прийоми) - не 

менш 3х по кожному виді технічних дій.  
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Також, в обов'язковому порядку у вихованців, спортсменів із правобічною та 

лівосторонньою організацією мозку повинні бути в арсеналі не менш 2 кидків у протилежну 

сторону. У вихованців, спортсменів із правобічною організацією в ліву сторону, у лівосторонніх 

у праву. Рекомендується мати в арсеналі не менш одного кидка, відпрацьованого до 

автоматизму, яким спортсмен зможе відігратися у випадку програшу на останніх секундах 

сутички. При навчанні вихованця, спортсмена необхідно вибирати максимально прості, а також 

максимально точні технічні дії, що моделюють ситуації сутичок змагального характеру. 

Велике значення має в сучасному дзюдо рівень проведення вихованцем, спортсменом 

захисних дій. Тренувальний процес по даному розділі будується з обліком пропущених 

технічних дій у ході змагань, і виявленням проблемних моментів над якими необхідно 

працювати. 

Вчити треба простим прийомам та їхнім зв'язкам, але в ході постійних тренувань 

доводити їх до автоматизму та досконалості. У ході реального двобою вихованцю,спортсмену 

ніколи думати про складні схеми та алгоритми, йому потрібно діяти та перемагати в ряді 

випадків просто використовуючи те, що перейшло в нього на неусвідомлений рівень і 

напрацьовано до рівня рефлексів і м'язової пам'яті. 

У ході навчально-тренувальних занять варто штучно створювати ситуації, які виникали 

або можуть виникнути під час змагань і навчати вихованця, спортсмена діям які можна 

протиставити діям суперника з найбільш імовірним позитивним результатом. Рекомендується 

моделювання сітки змагань виходячи зі світового рейтингу вихованця, спортсмена, Навчання 

його контрприйомам проти конкретних можливих суперників, зв'язкам і прийомам, які можуть 

допомогти при рішенні питання хто переможе. Відрацьовування навичок боротьби з різним 

супротивником “лівшею”, “правшой”, високим, низькорослим, більше швидкісним, фізично 

сильним, агресивним або пасивним. Уміти боротися на тлі утоми, створювати сприятливе 

розташування та повага до себе суддів, імітувати активність, утримувати перевагу, особливо 

наприкінці сутички або відіграватися за пропущене раніше технічну дію від суперника та т.д.  

Важливу роль грає правильний вибір стратегії та тактики на кожну сутичку. Перед 

головними міжнародними стартами повинна вестися цілеспрямована підготовка проти 

конкретних суперників з урахуванням допущених раніше помилок.  

 

 

 

7.2. Планування навчального процесу в річному циклі для груп підготовки до вищих 

досягнень (ПВД), вищої спортивної майстерності (ВСМ)  (НК) 

 

При плануванні обсягу тренувальних і змагальних навантажень на етапі досягнення 

вищої спортивної майстерності, вищої спортивної майстерності необхідно враховувати виконані 

вихованцем, спортсменом навантаження на попередніх етапах підготовки 

Для кожного спортсмена, зарахованого в групу ПВД, ВСМ (НК), складаються 

індивідуальний перспективний і річний плани підготовки, у яких обсяг навантаження та 

результат плануються з урахуванням календарного плану змагань, перспективності вихованця, 

спортсмена і його обдарованості. 

Можна виділити наступні періоди підготовки: підготовчий, змагальний, перехідний, які  в 

річному циклі можу повторюватися 2 або навіть 3 рази. Періоди підготовки підрозділяються на 

етапи: загально-підготовчий, спеціально-підготовчий, змагальний і перехідний. 

 

Примірна схема та зміст занять у тижневому мікроциклі груп підготовки до вищих 

досягнень (ПВД), вищої спортивної майстерності (ВСМ)  

 

Примірна схема тижневого навантаження та зміст навчально-тренувального матеріалу 

для груп підготовки до вищих досягнень (ПВД) і вищої спортивної майстерності (ВСМ) НК 

представлена в таблиці 7.2. 
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Таблиця 7.2 
 

Схема тижневого мікроциклу тренування груп підготовки до вищих досягнень ПВД і  

вищої спортивної майстерності (ВСМ) (НК) 
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7.2.1. Організація та методика проведення контрольних випробувань 

 

Контроль над знаннями розділів теоретичної підготовки можна здійснювати у вигляді 

бесід, опитування вихованців, спортсменів з визначенням кращого. 

Для контролю, за рівнем розвитку фізичних якостей, проводиться тестування. Необхідно 

створити єдині умови для виконання вправ для всіх спеціалізованих навчальних закладів 

спортивного профілю. Результати тестування заносяться в індивідуальну карту спортсмена, що 

зберігається в навчальній частині навчальної установи 

Участь вихованців, спортсменів у змаганнях є найважливішою стороною техніко-

тактичної підготовленості спортсменів високого класу їхніх спортивних досягнень. Для 

спортсменів груп підготовки до вищих досягнень, вищої спортивної майстерності показники 

змагальної діяльності представлені в таблиці 7.3.  

Таблиця 7.3 

Примірна кількість змагань і змагальних сутичок у річному циклі підготовки для  

вихованців, спортсменів груп підготовки до вищих досягнень, вищої спортивної 

майстерності 
 

Групи Кількість змагань Кількість змагальних сутичок 

ПВД 1 9-10 36-40 

ПВД 2 і св. 2 10 40-45 

 



 81 

7.2.2. Методика тестування по ЗФП, СФП для груп підготовки  

до вищих досягнень, вищої спортивної майстерності  

 

1.Біг 60 м з високого старту, (с). 

Проводиться на доріжці стадіону або легкоатлетичного манежу в спортивному взутті без 

шипів. Кількість стартующих у забігу визначається умовами, при яких вихованці,спортсмени не 

заважають один одному. Фіксується час подолання дистанції. 

2. Біг 1500 м на час 

Проводиться на доріжці стадіону в спортивному взутті без шипів. Фіксується час 

подолання дистанції. 

3. Стрибок у довжину з місця, см. 

Вихованець, спортсмен стає на лінію старту, ноги на ширині плечей. Без розбігу 

поштовхом обох ніг стрибає вперед. Фіксується відстань від лінії старту до лінії торкання пяток 

після стрибка. 

4, Підтягування на поперечині кількість разів (М). Виконуються з положення виснув 

хватом зверху Темп виконання довільний. Підтягування вважається виконаним, якщо при 

згинанні рук підборіддя перебуває вище поперечини. Не зараховуються спроби при допоміжних 

рухах ніг і тулуба та ін. 

5. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (Ж) Виконують згинання та розгинання рук з 

вихідного положення (в.п.) – в упорі лежачи. Згинання рук виконується до торкання грудьми 

підлоги, розгинання рук до вихідного положення (в.п.). Фіксується кількість разів повних 

віджимань. Норматив уважається не виконаним при відсутності торкання грудьми підлоги та 

пригинання в поперековому відділі спини. 

6 Човниковий біг 4 по10м. Виконується в спортивному залі або на стадіоні. Відзначити 

відрізок довжиною 10 метрів (старт і фініш) По команді (марш) почати біг з лінії старту до лінії 

фінішу, виконати заступ однією ногою на лінії фінішу, повернутися та продовжувати біг в іншу 

сторону до лінії старту, у такий спосіб виконати біг 2 цикли, що вийшло 4 відрізки по 10 метрів. 

Виконувати біг максимально швидко. Час фіксується з точністю до 0,1 секунди. 

7. Забігання на мосту навколо голови на час. Стоячи в положення моста, на голові з 

опором руками, виконати 5 забігань кроками навколо голови вправо та вліво. Фіксується 

загальний час за 10 забігань. 

8. 10 перекидів через партнера на швидкість, с. З кроком виконати10 перекидів через 

партнера перебуваючи в партері в одну та іншу сторону. Фіксується час за 10 перекидів. Кидок 

манекена прогином на швидкість, с. Фіксується час виконання 5 кидків (максимально швидко). 

9. Кидки на швидкість в обидва боки за 30 сек. Зі стійки кидки вправо та вліво партнерів, 

які підходять по черзі до вихованця, спортсмена. 

10.Утікомі на швидкість, (с). Виведення з рівноваги партнера, кидок з підворотом спини 

без відриву стіп партнера ( кількість раз за 30 с). 

11. 5 кидків манекена  на швидкість зі стійки (максимально швидко). Фіксується час за 5 

кидків. 

12. Жим штанги лежачи в % від власної ваги, кг. Фіксується піднімання максимальне 

можливої ваги.  

 

7.2.3. Примірні контрольно-перевідні нормативи по ЗФП та СФП  

для груп підготовки до вищих досягнень, вищої спортивної майстерності 

 

Примірні контрольні нормативи з ЗФП для вихованців, спортсменів вищої спортивної 

майстерності представлені в таблицях. Рівень підготовленості представлений у таблиці. 

Примірні контрольні нормативи по СФП для груп вищої спортивної майстерності 

представлені в таблицях . Рівень підготовленості, представлений таблиці таблиці 7.4.  
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Таблиця 7.4 
 

Примірні контрольні нормативні вимоги з ЗФП для вихованців, спортсменів груп 

підготовки до вищих досягнень ПВД, вищої спортивної майстерності ВМС (НК)  

(чоловіків і жінок) 
 

Контрольні 

нормативи 
Бали 

Чоловіки Жінки 

ПВД, ВСМ ПВД, ВСМ (НК) ПВД, ВСМ ПВД, ВСМ (НК) 

Біг 60м з високого 

старту, (с) 

5 79 і краще 7,80 і краще 8,9 і краще 8,80 і краще 

4 7.91−8,2 7,81–8,10 8,91-9,20 8,81-9,10 

3 8,21−8,50 8,11–8.40 9,21-9,50 9,11-9,40 

2 8,51−8,80 8,41–8,70 9,51-9,80 9,41-9,70 

1 8,81 і гірше 8,71 гірше 9,81 і гірше 9,71 і гірше 

Біг 1500 м, хв 

5 5.00 і краще 4,50 і краще 6.00 і краще 5.50 і краще 

4 5,01−5.10 4,51–5,00 6.01–6.20 5.51–6.10 

3 5.11−5.20 5,01–5,10 6. 21-6.40 6. 11-6.30 

2 5.21−5,30 5,11-5.20 6. 41-7.00 6. 31-6.50 

1 5,31 і гірше 5.21 гірше 7.01 і гірше 6.51 і гірше 

Стрибок у 

довжину з місця, 

см 

5 260 і краще 270 і краще 235 і краще 240 і краще 

4 250−259 260–269 225–234 230–239 

3 240−249 250,259 215-224 220-229 

2 230−239 240-249 205-214 210-219 

1 229 і гірше 230 і гірше 204 і гірше 209 і гірше 

Підтягування на 

поперечині, 

 кількість раз 

5 31 і краще 32 і краще – – 

4 26−30 27–31 – – 

3 21−25 22-26 – – 

2 16−20 17–21 – – 

1 15 і гірше 16 і гірше – – 

Згинання та 

розгинання рук в 

упорі лежачи,  

кількість раз 

5 –  51 і краще 53 і краще 

4 –  47-50 49-52 

3 –  43-46 45-48 

2 –  39-42 41-44 

1 –  38 і гірше 40 і гірше 

Човниковий 

біг,4х10, с 

5 8,00 і краще 7,80 і краще 8,40 і краще 8,20 і краще 

4 8,01−8,30 7.81–8,10 8,41–9,40 8,21–9,20 

3 8,31−8.60 8,11–8,40 9,41-10,40 9,21-10,20 

2 8.61−8.90 8,41–8,70 10,41-11,40 10,21-11,20 

1 8,91 і гірше 8.71і гірше 11,41 і гірше 11,21 і гірше 

Жим штанги 

лежачи ,в % від 

власної ваги* 

5 140 і краще 150 і краще 105 і краще 110 і краще 

4 135 −139 145−139 100−104 105−109 

3 130−134 140−144 95−99 100−104 

2 125−129 135−139 90−94 95−99 

1 124 і гірше 134 і гірше 83 і гірше 94 і гірше 

*прояв сили в % від власної ваги, є показником максимальної сили м'язів рук 

спортсмена. 

 

Таблиця 7.5 

Оцінка рівня підготовленості по ЗФП для вихованців, спортсменів груп підготовки до 

вищих досягнень, вищої спортивної майстерності (чоловіків, жінок) 

Бали Рівень підготовленості Оцінка 

28 і краще Високий Відмінно 

23–27 Вище за середнє Дуже добре 

18-22 Середній Добре 

13–17 Нижче середнього Задовільно 

8–12 Низький Погано 
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Таблиця 7.6 
 

Примірні контрольні нормативи по СФП для чоловіків і жінок вихованців, спортсменів 

груп підготовки до вищих досягнень, вищої спортивної майстерності  
 

Контрольні 

нормативи 

Бали Чоловікіи Жінки 

ПВД, ВСМ ПВД, ВСМ (НК) ПВД, ВСМ ПВД, ВСМ (НК) 

Забігання на мосту 

навколо голови на 

час 5 разів вправо, 

5 разів уліво, (с) 

5 18 і краще 17 і краще 24,00 і краще 22,00 і краще 

4 18.01–21,00 17.01–22.00 24,01-26,00 22,01-24,00 

3 21,01-24,00 22,01-27,00 26,01-28,00 24,01-26,00 

2 24,01-27,00 27,01-32,00 28,01-30,00 26,01-28,00 

1 27,01 і гірше 32,01 і гірше 30,01 і гірше 28,01 і гірше 

10 перекидів  в 

обидва боки через 

стоячого в партері 

партнера, (с) 

5 12 і краще 11 і краще 14,00 і краще 13,00 і краще 

4 12,01–15.00 11,01–14,00 14,01-16,00 13,01-15,00 

3 15,01-18,00 14,01-17,00 16,01-18,00 15,01-17,00 

2 18,01-21,00 17,01-20,00 18,01-20,00 17,01-19,00 

1 21,00 і гірше 20,01 і гірше 20,01 і гірше 19,01 і гірше 

Кидки на 

швидкість в обидва 

боки за 30с, 

кількість раз 

5 25 і краще 27 і краще 22 і краще 23 і краще 

4 23–24 25-26 20-21 21-22 

3 21-22 23-24 18-19 19-20 

2 19-20 21-22 16-17 17-18 

1 18 і гірше 20 і гірше 15 і гірше 16 і гірше 

Учікомі на 

швидкість (кидок з 

підворотом спини 

без відриву ніг 

партнера від 

татамі) за 30с, 

кількість раз 

5 34 і краще 35 і краще 30 і краще 32 і краще 

4 31-33 32-34 28-29 30-31 

3 28-30 29-31 26-27 28-29 

2 25-27 26-28 24-25 26-27 

1 24 і гірше 25 і гірше 23 і гірше 25 і гірше 

Кидки манекена із 

прогином на 

швидкість, 5 

кидків, (с) 

5 12 і краще 10 і краще 16,00 і краще 14,00 і краще 

4 12,01–15,00 10,01–13,00 16,01-18,00 14,01-16,00 

3 15,01-18,00 13,01-16,00 18,01-20,00 16,01-18,00 

2 18,01-21,00 16,01-19,00 20,01-22,00 18,01-20,00 

1 21,01 і гірше 19,01 і гірше 22,01 і гірше 20,01 і гірше 

 

Таблиця 7.7 
 

Оцінка рівня підготовленості по СФП для вихованців, спортсменів груп підготовки до 

вищих досягнень, вищої спортивної майстерності 
  

Сума балів Рівень підготовленості оцінка 

23 і краще Високий Відмінно 

18−22 Вище за середнє Дуже добре 

13–17 Середній Добре 

8-12 Нижче середнього Задовільно 

7 і гірше низький Погано 

 

7.2.4. Психологічна підготовка 

 

На етапі підготовки до вищих досягнень робиться акцент на формування мотивації 

досягнення найвищих спортивних результатів, удосконалення умінь саморегуляції, 

психологічних станів в екстремальних умовах тренувань і змагань. 
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7.2.5. Інструкторська та суддівська практика 

 

Для вихованців, спортсменів груп підготовки до вищих досягнень інструкторська та 

суддівська практика передбачає: 

 проведення вихованцями навчально-тренувальних занять різної спрямованості; 

 набуття навичок щодо підготовки вихованця до змагань; 

 набуття навичок щодо проведення занять з боротьби на навчально-тренувальних 

зборах і у спортивних таборах; 

 участь в організації та проведенні змагань з виконанням різноманітних обов’язків; 

 участь в якості судді на регіональних змаганнях. 

 

7.2.6. Засоби відновлення і харчування 

 

На даному етапі підготовки застосовуються педагогічні, фізіотерапевтичні, 

фармакологічні, психогігієнічні засоби відновлення з урахуванням індивідуальних особливостей, 

мети і умов майбутніх змагань. 

Слід пам’ятати, що комплексне використання різноманітних відновних засобів в 

повному обсязі необхідне після великих тренувальних навантажень і у змагальному періоді. У 

решті випадків потрібно використовувати окремі локальні засоби на початку або в процесі 

тренувального заняття. Після закінчення заняття з малими і середніми навантаженнями 

достатньо застосування звичайних водних гігієнічних процедур. Застосування в даному випадку 

повного комплексу відновних засобів знижує тренувальний ефект. 

Харчування повинне бути спеціалізоване, вітамінізоване, підвищеної біологічної 

цінності, у відповідності до вагового режиму і мети майбутньої підготовки. 

 

7.2.7. Лікарський контроль 

 

На даному етапі підготовки застосовують етапне комплексне обстеження, поглиблене 

медичне обстеження, поточне і оперативне обстеження у відповідності з цільовою програмою 

підготовки збірних команд. Ряд видів обстеження (етапне, поточне, термінове) здійснюється при 

роботі із вихованцями, спортсменами також в умовах навчально-тренувальних зборів із 

залученням фахівців комплексної наукової групи, лікарів-фахівців (кардіологів, невропатологів, 

біохіміків та інших фахівців). 
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РОЗДІЛ 8 

 

 ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА 

 

Цілеспрямований розвиток творчих здатностей та уяви вихованців, спортсменів, 

спостережливості, стійкості уваги та гнучкості мислення, виховання дисциплінованості та 

організованості, розвиток здатності довільно управляти своїм поводженням у складних умовах 

змагань і тренувань, уміння переборювати зненацька виникаючі перешкоди, володіти собою, 

швидко оцінювати ситуацію, приймати та реалізовувати рішення є невід'ємною умовою 

навчально-тренувального процесу. Тренер відіграє значну роль у керуванні вільним часом 

вихованців, спортсменів, у знятті емоційної напруги. Засоби та методи психолого-педагогічних 

впливів повинні включатися в усі етапи та періоди багаторічної підготовки, тому що вони 

впливають на характер у відбудовному процесі, психологічний клімат у колективі та стан 

вихованця, спортсмена під час підготовки та виступу в змаганнях. Їхній підбір залежить від 

індивідуальних особливостей кожного вихованця, спортсмена та групи в цілому, а також 

психологічних властивостей особистості тренера. 

Психологічна підготовка включає формування особистості вихованця, спортсмена, 

емоційно-вольове виховання, розвиток мотивації. Методичною основою рішення поставлених 

завдань служить раціональне психолого-педагогічне використання принципів пізнання та 

діяльності, ціннісних ориентаций, ідеалів і переконань із урахуванням вікових особливостей 

психічного розвитку. 

На заняттях із групами початкової підготовки основний натиск робиться на формування 

інтересу до спорту, моральності, дисциплінованості, відповідальності, поваги до тренера, 

вимогливості до себе. 

На заняттях з навчально-тренувальними групами увага акцентується на розвитку 

оперативного мислення, пам'яті, здатності до саморегуляції, формуванні вольових рис 

характеру, а також придбанні навички керування нервово-психічною напругою. 

У групах спеціалізованої базової підготовки, спортивного удосконалення, підготовки до 

вищих досягнень та вищої спортивної майстерності основна увага повинна бути спрямована на 

вдосконалення навичок саморегуляції, спеціалізованих сприйняттів, складних сенсомоторных 

реакцій та оперативного мислення. При організації та проведенні заходів психологічного та 

виховного характеру в групах спеціалізованої базової підготовки, спортивного удосконалення 

тренерові варто мати на увазі неоднорідність підліткового періоду розвитку психіки. 

Орієнтуючись на провідну діяльність даного віку (спілкування) і домінуючі потреби 

(самоствердження та самореалізація), психологічна підготовка повинна сприяти формуванню 

світогляду з урахуванням стадій розвитку самосвідомості. 

Формування навичок саморегуляції несприятливих внутрішніх станів передбачає 

самоконтроль за зовнішнім проявом емоційної напруженості або гноблення (мимовільне 

скорочення м'язів, зміна подиху та ін.); прийоми довільного розслаблення м'язів, регуляція 

подиху, перемикання уваги та думок, аутотренінг, ідеомоторне тренування. 

Безпосередня психологічна підготовка до конкретного змагання повинна передбачати: 

-створення впевненості у своїх силах, активне прагнення до кінця боротися за досягнення 

найкращого результату (необхідно спільно із вихованця, спортсменами проаналізувати 

інформацію про умови майбутнього змагання, обговорити сильні та слабкі сторони суперників, 

виробити відповідну тактику поводження); 

- уточнення даних про власну підготовленість, стан і можливості в ракурсі майбутніх 

змагань; 

- спеціальну підготовку до зустрічі з несподіваними перешкодами в ході змагань; 

- освоєння прийомів психологічного настроювання безпосередньо перед стартом, 

створення та збереження оптимального рівня емоційного збудження та завадостійкості перед 

стартом у процесі виконання змагальнї програми. 

Навчання прийомам психологічної корекції, методам аналізу та оцінки може 

проводитися як у процесі звичайних тренувальних, так і на спеціально планованих заняттях по 

психологічній підготовці. Усунення дефіциту інформації про фізичні, функціональні та 
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психологічні здатності організму людини, усвідомлення можливостей спілкування та 

самореалізації при заняттях спортом припускає проведення широкої інформаційно-

роз'яснювальної роботи різних організаційних форм: від індивідуальних бесід до спеціально 

розроблених дискусій і рольових ігор. Значимість психологічної підготовки зростає, якщо 

психологічні прийоми та методи використаються в тісному взаємозв'язку з усією системою 

виховної роботи, спрямованої на розвиток моральних принципів ведення змагальної боротьби, 

морального виховання, активної життєвої позиції кожного вихованця, спортсмена та групи в 

цілому. При необхідності спеціальний психологічний вплив, навчання прийомам 

психорегулирующей тренування здійснюється кваліфікованим психологом. 
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РОЗДІЛ 9 

 

 МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Основними факторами, що визначають ріст спортивних результатів, є максимальні 

функціональні показники систем енергозабезпечення, ефективність діяльності всіх систем 

організму, особливо кардиореспираторной, і їхні резервні можливості. 

При оцінці індивідуальних показників ураховують стан здоров'я вихованців, спортсменів і 

ступінь адаптації до максимальних фізичних навантажень, фізичний розвиток і біологічну 

зрілість, загальну та спеціальну працездатність в умовах дозованого навантаження, 

функціональний стан серцево-судинної системи і її продуктивність - максимальні можливості 

(функціональні) в умовах роботи «до відмови». 

Поглиблене медичне обстеження виробляється не менш двох разів у рік. Основним 

завданням обстеження є визначення стану здоров'я вихованця, спортсмена та виявлення різних 

відхилень від норми в порівнянні з попередніми обстеженнями. Несвоєчасне виявлення гострих 

або хронічних захворювань може привести до нездатності вихованця, спортсмена досягти 

найбільшого тренувального ефекту, а також спричинити необоротні патологічні зміни у 

функціональних системах організму. 

Поглиблене обстеження проводиться в диспансері спортивної медицини. Кожен лікар по 

своїй спеціалізації проводить обстеження із застосуванням сучасних діагностичних методів і 

докладно описує в медичній карті стан здоров'я вихованця, спортсмена, видає рекомендації із 

профілактики або лікування. Після проведення лікувальних і профілактичних заходів лікар 

повинен вирішити, продовжувати чи ні тренувальну діяльність у повному, дозованому обсязі 

або рекомендувати відсторонити вихованця, спортсмена від тренувань.  

Завданнями етапного обстеження є контроль за динамікою стану здоров'я, виявлення 

ранніх ознак перенапруги, адаптації до різних тренувальних режимів. Етапний контроль 

дозволяє оцінити стан вихованця, спортсмена, що є наслідком довгострокового тренувального 

ефекту. Він передбачає оцінку стану здоров'я, можливостей всіх функціональних систем 

організму, окремих органів, що несуть основне навантаження в тренувальній та змагальній 

діяльності. Функціональне тестування проводиться в комплексі з педагогічними та 

психологічними тестами. Як правило, етапне обстеження проводиться в лабораторних умовах. 

Для діагностики функціонального стану та фізичної працездатності вихованця, спортсмена 

застосовуються ергометрические тести, електрокардіографія, реовазография, центральна, 

регіональна та мозкова гемодинамика, сфигмотонометрия, вариабельность серцевого ритму, 

миотонометрия, спірометрія, пневмотахометрия, газоанализ, функціональні проби (Мартине, 

Летунова, Гарвардський степ-тест, ортостатическая та ін.), визначення максимального 

споживання кисню (МПК) та ін. 

Поточний контроль спрямований на оцінку поточних станів вихованця, спортсмена, тобто 

тих станів, які є наслідком навантажень серії занять, тренувальних або змагальних мікроциклів. 

У цьому випадку застосовуються традиційні форми лікарсько-педагогічних спостережень: 

проби з повторними та додатковими навантаженнями, тести для визначення фізичної 

працездатності за допомогою специфічних навантажень, біохімічний контроль. 

Проба з повторними навантаженнями. При виконанні серії специфічних для вихованця, 

спортсмена тренувальних вправ з досить високою інтенсивністю про рівень його тренованості 

можна судити по ступені зниження результативності вправи та наростанню стомлення. 

Результати вправ оцінюються за педагогічними критеріями, а наростання стомлення - і по 

педагогічним, і за медичними критеріями. 

Пробу з повторними навантаженнями проводять тренер і лікар. Перший оцінює 

результативність виконуваних вправ, а другий - адаптаційні можливості вихованця, спортсмена. 

Критеріями адаптаційних можливостей є показники кровообігу та подиху. Конкретний 

протокол проби розробляється лікарем і тренером з урахуванням наступних положень: 

- навантаження повинні бути специфічні для дзюдо; 

- завдання повинні виконуватися з максимально можливої для кожного обстежуваного 

інтенсивністю; 
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- завдання повинні виконуватися повторно з оптимальними по тривалості інтервалами 

відпочинку та числом повторень; 

- тест застосовують у підготовчому періоді з періодичністю 1-2 рази на місяць. 

Проба з додатковими навантаженнями. Рівняються реакції організму вихованця, 

спортсмена на стандартне навантаження до та після тренування. Реакція організму оцінюється 

по показниках частоти серцевих скорочень та артеріального тиску. 

Тестування фізичної працездатності за допомогою специфічних навантажень на основі 

різних модифікацій проби РWС170.  

Лікарський контроль здійснює спортивний лікар диспансеру спортивної медицини, в 

обов'язку якого входить організація диспансерного спостереження та лікарського контролю за 

вихованцями, проведення профілактичних і лікувальних заходів, що тече санітарний нагляд за 

місцями спортивних занять, проведення бесід по гігієні, загартовуванню, самоконтролю, 

спеціальному харчуванню вихованця, спортсмена та іншим подібним до питань. Лікареві 

необхідно аналізувати об'єктивні дані медичного контролю (пульс, електрокардіограму, 

хімічний склад крові й т.п.) у динаміку їхнього розвитку з урахуванням педагогічних 

спостережень тренера, даних самоконтролю що займаються, у зіставленні з результатами на 

тренуваннях і змаганнях.  

Більшу роль грає проведення медичних профілактичних заходів. Рекомендується 

проводити курси ультрафіолетового опромінення, давати батькам рекомендації з раціонального 

харчування та режиму вихованців. Особливо важливо ретельне спостереження з боку 

отоларинголога, зубного лікаря, гельмінтолога та своєчасне лікування захворювань. 

Всі вступники в СНСЗ діти представляють довідку від шкільного або районного лікаря 

про допуск їх до занять. Надалі діти, що займаються в навчальних, навчально-тренувальних 

групах, групах спеціалізованої базової підготовки, спортивного удосконалення, підготовки до 

вищих досягнень та вищої спортивної майстерності, перебувають під спостереженням 

диспансеру спортивної медицини. 

Немаловажну роль грає і дотримання строків поновлення навчально-тренувального 

процесу після перенесених захворювань та отриманих травм. У таблиці 9.1 зазначені примірні 

строки поновлення занять після видужання. 

 

Таблиця 9.1 
 

Примірні терміни поновлення занять спортом вихованцями, спортсменами та учнями 

після перенесення деяких захворювань і травм. 
 

Найменування 

захворювання (травми) 
Строк Примітка 

Ангіна  Через 2 тижні 

Для поновлення занять необхідно додаткове медичне 

обстеження. Уникати переохолодження під час занять 

лижним спортом, плаванням і т.п.  

Гострі респіраторні 

захворювання 
Через 2 тижні 

Уникати переохолодження. Зимові види спорту та 

плавання можуть бути тимчасово виключені. Узимку, 

під час занять на відкритому повітрі, дихати тільки 

через ніс. 

Гострий отит Через 3 тижні 

Забороняється плавання. Уникати переохолодження. 

При хронічному перфоративному отиті протипоказані 

всі водні види спорту. При вестибулярній нестійкості, 

що наступає часто після операції, виключаються також 

вправи, які можуть викликати запаморочення (різкі 

повороти, обертання, перевороти та т.п.) 

Пневмонія Через 1 місяць 

Уникати переохолодження. Рекомендується ширше 

використовувати дихальні вправи, а також плавання, 

веслування та зимові види спорту (свіже повітря, 

відсутність пилу, позитивний вплив на систему подиху) 

Плеврит  Через 1 місяць 
Виключаються (строком до напівроку) вправи на 

витривалість і вправи пов'язані з напруженням. 
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Рекомендуються плавання, веслування, зимові види 

спорту. 

Гострі інфекційні 

захворювання (кір, 

скарлатина, дифтерія, 

дизентерія та ін.) 

Через 1 місяця 

Поновлення занять можливо лише при задовільній 

реакції серцево-судинної системи на функціональні 

проби. Якщо були зміни в діяльності серця, то 

виключаються (строки до напівроку) вправи на 

витривалість, силу та вправи, пов'язані з напруженням. 

Необхідний Екг-контроль. 

Гострий нефрит Через 2 місяці 

Категорично забороняються вправи на витривалість і 

водні види спорту. Після початку занять фізкультурою 

необхідний регулярний контроль за складом сечі. 

Ревмокардит  Через 2 місяці 

Заняття дозволяються лише за умови санації вогнищ 

хронічні інфекції. Не менш роки займаються в 

спеціальній групі. Необхідний Екг-контроль.  

Гепатит інфекційний 

Через 6 місяців 

(залежно від стану та 

форми 

захворювання) 

Виключаються вправи на витривалість. Необхідний 

регулярний контроль за функцією печінки. 

Апендицит (після 

операції 
Через 1 місяць 

Перший час варто уникати напруження, стрибків і 

вправ, що дають навантаження на м'язи живота. 

Перелом костей 

кінцівок 
Через 3 місяці 

У перші три місяці варто виключити вправи, що дають 

активне навантаження на ушкоджену кінцівку. 

Струс мозку 

Не менш чим через     

2 місяці (залежно від 

ваги та характеру 

травми) 

В кожному випадку необхідний дозвіл лікаря-

невропатолога. Варто виключити вправи, пов'язані з 

різким струсами тіла (стрибки, футбол, волейбол, 

баскетбол та ін.) 

Розтягання м'язів і 

зв'язок 
Через 1-2 тижні 

Збільшення навантаження та амплітуди рухів в 

ушкодженій кінцівці повинне бути поступовим 

Розрив м'язів і 

сухожиль 

Не менш чим через 6 

місяців після 

операції 

Попередньо необхідна (тривалий час) лікувальна 

фізкультура. 
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РОЗДІЛ 10 

 

 ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ТА ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ 

 

Невід'ємною складовою частиною кожного плану тренування повинне бути використання 

засобів відновлення. Всі численні засоби відновлення підрозділяються на три групи: 

педагогічні, психологічні, медико-біологічні. 

Система профілактик-відновлювальних заходів носить комплексний характер і містить у 

собі засобу психолого-педагогічного та медико-біологічного впливу. 

Під психолого-педагогічними засобами маються на увазі: 

1) творче використання тренувальних і змагальних навантажень;  

2) застосування засобів загальної фізичної підготовки з метою перемикання форм рухової 

активності та створення сприятливих умов для протікання процесу відновлення;  

3) оптимальна тривалість відпочинку між заняттями, варіювання інтервалів відпочинку 

між вправами; 

 4) застосування засобів і методів психорегулирующей тренування. Ефективність засобів 

багато в чому залежить від професійного рівня тренера та активності самого вихованця, 

спортсмена. 

 До медико-біологічних засобів відносяться:  

1) спеціалізоване харчування, фармакологічні засоби; 

 2) розпорядок дня; 

 3) спортивний масах (ручний і вібраційний);  

4) гідропроцедури (контрастні ванни, різноманітні душі: дощовий, циркулярний, шарко, 

підводний душ-масаж, шотландський душ, вібраційний, “перлові” ванни, суховоздушная та 

парна лазня);  

5) окремі види бальнеопроцедур: хлоридно-натрієві ванни, хвойні ванни;  

6) електросветотерапия: диадинамические струми, струми Бернера, електростимуляція, 

ультрафіолетове опромінення;  

7) баротерапія;  

8) киснетерапія. 

Застосування засобів, що відновлюють, повинне здійснюватися на тлі гігієнічно 

доцільного розпорядку для вихованців, спортсменів і раціонального харчування. Режим дня та 

харчування можуть мати спеціальну спрямованість, що відновлює. 

Треба вміло використати роль, що відновлює, сну. Тривалість нічного сну після значних 

тренувальних навантажень може бути збільшена до 9-10 годин за рахунок більше раннього 

відходу до сну (на 1-1,5 години) і більше пізнього підйому (на 30-60 хвилин), особливо в 

осінньо-зимовий сезон. Денний сон вихованця, спортсмена на зборах обумовлює відновлення та 

підтримка спортивної працездатності на високому рівні в другій половині дня. Після тренувань і 

змагань для вихованця ,спортсмена протягом дня найбільш прийнятні пасивні форми 

відпочинку, не пов'язані з великим емоційним навантаженням, але создающие позитивне 

емоційне тло. 

Відбудовний харчовий раціон вихованців, спортсменів повинен бути побудований на 

основі збалансованості, тобто відповідності калорійності раціону добовим енерговитратам 

вихованця, спортсмена та оптимального співвідношення як основних харчових речовин, так і 

їхніх компонентів. 

Він повинен включати продукти, які багаті вуглеводами (хліб із пшеничного борошна 

вищого сорту, мед, варення, компоти та ін.). Варто включати рослинні масла без термічної 

обробки як основне джерело поліненасичених жирних кислот, що підсилюють відбудовні 

процеси. 

Відновлювальний раціон повинен бути багатий баластовими речовинами та пектином, 

джерелами яких є в овочах та фруктах. Поряд з молочнокислими продуктами вони сприяють 

виведенню шлаків з організму та нормалізують функції шлунково-кишкового тракту. З метою 

відновлення втрат води та солей може бути трохи підвищена добова норма споживання води та 

повареної солі. 
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Між тренуваннями та під час змагань варто застосовувати спеціалізовані продукти, 

збагачені білком, вітамінами, вуглеводно-мінеральними продуктами. 

При енерговитратах, що перевищують 4000 ккал, доцільна організація 4-5-кратного 

харчування. 

Застосування активних відновлювальних засобів у тому числі доз вітамінів, не повинне 

придушувати та підмінювати природних процесів відновлення в організмі вихованця, 

спортсмена, особливо в підготовчому періоді, які є основою вироблення нових якостей, як 

наслідок розвитку адаптаційних і компенсаторних механізмів, що підвищують функціональні 

можливості вихованця, спортсмена природним шляхом. 

В окремих випадках, обов'язково за рекомендацією лікаря, призначаються фармакологічні 

засоби (оратат калію, инозин, панангін, агамат) як профілактичний засіб при ознаках перевтоми. 

У роботі з вихованцями використати фармакологічні засоби треба у виняткових випадках, 

тільки по призначенню лікаря, переважно в старшому віці. 

 

10.1. Масаж та фізіотерапевтичні засоби 
 

Значну роль у прискоренні процесів відновлення, особливо при вираженому загальному 

та локальному стомленні, викликаному проведеними заняттями або змаганнями, грає масаж, 

гідропроцедури, бальнеопроцедури, електросвітлотерапія, загальне ультрафіолетове 

опромінення, кисневі коктейлі, місцева барокамера, аеромонізація. 

Відновлення захисно-адаптаційних механізмів у вихованців, спортсменів за допомогою 

фізіотерапевтичних процедур обумовлене тим, що вони знімають загальну втому та стомлення 

м'язів, стимулюють функції нервової та серцево-судинної системи, підвищують опірність 

організму. Все це сприяє відновленню регулюючого впливу ЦНС на діяльність інших функцій і 

систем, роблячи в цілому загальний вплив на організм, всі фізіотерапевтичні засоби мають і 

спрямовану дію. 

Спортивний масаж (ручний, вібромассаж, ультразвуковий): 

а) ручний масаж використається в попереджувальних і відновлювальних цілях, у всіх 

видах спорту; попереджувальний - за 15-30 хв до виступу, відновлювальний - через 2-30 хв 

після роботи; при сильному стомленні - через 1-2 години; 

б) вібраційний масаж здійснюється вібраторами та рекомендований як ефективний засіб 

боротьби зі стомленням, особливо при локальному стомленні м'язів; 

в) ультразвуковий масаж підсилює хімічні реакції, прискорює протікання окислювально-

відновних процесів, підвищує працездатність м'язів, знімає стомлення, знижує тонус м'язів, 

усуває неприємні болючі відчуття, пов'язані з м'язовою перенапругою. 

 Мазі та спортивні креми сприяють більше швидкому відновленню, лікуванню 

спортивних травм і використаються як засоби, що підвищують працездатність. Масаж з 

розтирками ефективніше, тому що досягається більше глибока обробка м'язів і більш 

довгостроково зберігається тепло в м'язах. 

До гідротерапії ставляться: 

1) парні та сухоповітряні лазні; 

2) душ (дощовий, голчастий, пиловий, струменевий, шарко, шотландський, віяловий, 

циркулярний); 

3) ванни: а) контрастні; б) вібраційна; в) натрієво-хлоридні (соляні); г) хвойні. 

Баротерапія. У барокамері створюється декомпресія до висоти 1500-2000 м над рівнем 

моря залежно від величини навантаження в тренуваннях: чим більше навантаження, тим менше 

ступінь декомпресії. 

Електросвітлопроцедури займають важливе місце в системі відновлювальних засобів. 

До них ставляться: 

1) струми Бернара; 

2) солюкс; 

3) електростимуляція. 

Відновлювальні засоби повинні здійснюватися по спеціальних схемах медичним 

працівником-фахівцем залежно від віку та індивідуальних особливостей вихованця, спортсмена. 
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Таблиця 10.1 
 

Схема використання сауни, масажу, водних процедур у тижневому циклі тренування 

 

Дні тижня Ранок 
Після першого 

тренувального заняття 

Після другого 

тренувального заняття 

Понеділок Обливання Вібромассаж 15 хв Масаж 

Вівторок 
Душ змінної 

температури 

Частковий ручний 

масаж 
Загальна ванна 

Середа Ножні ванни Плавання 20 хв Підводний масаж 

Четвер 
Душ змінної 

температури 
Душ Сауна, 3 заходи по 5 хв 

П'ятниця Ножні ванни, обливання Вібромасаж 15 хв Загальний ручний масаж 

Субота 
Душ змінної 

температури 
Плавання 25 хв Підводний масаж- 

Неділя Ножні ванни, обливання  Сауна 

 

Доцільно обладнати при спортивній школі спеціальний блок по відновленню. 

Найважливішим засобом відновлення після тренувальних навантажень є забезпечення 

раціонального режиму дня, створення необхідних гігієнічних умов під час тренувальних занять і 

побутових зручностей під час відпочинку. 
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РОЗДІЛ 11 

 

 ІНСТРУКТОРСЬКА І СУДДІВСЬКА ПРАКТИКА 

 

Вихованці навчально-тренувальних груп, груп спеціалізованої базової підготовки, 

спортивного удосконалення, підготовки до вищих досягнень та вищої спортивної майстерності 

регулярно залучаються як помічників тренерів для проведення навчально-тренувальних занять і 

спортивних змагань у групах початкової підготовки та навчально-тренувальних груп. Вони 

повинні вміти самостійно проводити розминку, заняття по фізичній підготовці, навчати 

основним технічним елементам і прийомам, становити комплекси вправ для окремих 

тренувальних занять, підбирати вправи для вдосконалення техніки, визначати обсяг та 

інтенсивність виконуваних тренувальних навантажень, залучатися до проведення занять і 

змагань у загальноосвітніх школах. 

Прищеплювання суддівських навичок здійснюється шляхом вивчення правил змагань по 

дзюдо, спеціально організованих спостережень за проведенням змагань, залучення до 

суддівства вихованців, спортсменів для безпосереднього виконання окремих обов'язків на 

змаганнях. 

Вихованці, спортсмени в навчально-тренувальних групах першого року навчання повинні 

опанувати прийнятої в дзюдо термінологією, командною мовою для керування групою, віддачі 

рапорту, проведення стройових і загальрозвиваючих вправ. 

Із другого року навчання необхідно сприяти розвитку вміння спостерігати за виконанням 

вправи й знаходити помилки в техніці виконання. Вихованці повинні вміти правильно показати 

вправи (прийоми) пройденого практичного матеріалу. 

До кінця третього року навчання вихованці повинні вміти визначити помилки в техніку 

виконання окремих прийомів та елементів, а також знати способи їхнього виправлення. Вони 

повинні залучатися до проведення підготовчої частини заняття та розминки, поясненню 

окремих технічних дій вихованцям молодшого віку. Повинні знати правила змагань по дзюдо та 

уміти виконувати обов'язку помічника секретаря та секретаря змагань, а також помічника судді 

на окремих ділянках.  

Вихованці навчально-тренувальних груп понад трьох років навчання повинні вміти 

підбирати основні вправи для розминки та проводити її, правильно демонструвати техніку 

прийомів; виправляти помилки при виконанні іншими що займаються. Вони повинні залучатися 

до проведення занять (як помічник тренера) із вихованцями молодших вікових груп. Повинні 

знати правила змагань по дзюдо, уміти виконувати обов'язку секретаря, хронометриста, судді на 

татамі. 

Вихованці, спортсмени груп спеціалізованої базової підготовки, спортивного 

удосконалення, підготовки до вищих досягнень та вищої спортивної майстерності повинні вміти 

самостійно проводити заняття по загальній фізичній підготовці, розминку; давати індивідуальні 

заняття по навчанню та удосконаленню основних прийомів дзюдо, проводити за завданням 

тренера тренувальні заняття (вправи) із вихованцями молодших груп. Вони повинні вміти 

становити комплекси вправ для окремих груп м'язів, підбирати підготовчі вправи, що підводять, 

для навчання та удосконалення техніки дзюдо; оформляти журнали занять, реєструвати обсяг та 

інтенсивність виконуваних навантажень, аналізувати щоденник тренувань. 

Вихованці, спортсмени груп спеціалізованої базової підготовки, спортивного 

удосконалення, підготовки до вищих досягнень та вищої спортивної майстерності повинні 

добре знати правила змагань і систематично залучатися до суддівства змагань, уміти 

організувати та провести змагання в спортивній школі. Вихованці повинні виконати необхідні 

вимоги для присвоєння звання інструктора та судді по спорту. 
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РОЗДІЛ 12 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

 

Виховна робота з вихованцями проводиться за єдиним планом, затвердженому 

директором, у процесі навчально-тренувальних занять, змагань, оздоровчо-відновлювальних 

заходів, навчання в школі, а також у вільне від занять час. 

Метою тренувального процесу поряд з досягненням високого спортивного результату 

повинне бути всебічний і гармонійний розвиток особистості. Домагатися реалізації цієї мети 

неможливо без використання основних принципів виховання: науковості; зв'язку виховання з 

життям; виховання особистості в колективі; єдності вимоги та поваги до особистості; 

послідовності, систематичності і єдності виховних впливів; індивідуального та 

диференційованого підходу; опори на позитивне в людині. Керуючись цими принципами, 

тренер обирає необхідні методи, засоби та форми виховної роботи. Стратегія та тактика їхнього 

використання повинна ґрунтуватися на знанні інтересів, характеру, умов життя та виховання в 

родині та школі кожного рівня, що займається в спортивній секції, його вихованості. 

Специфіка виховної роботи в спортивних школах у тім, що тренер-викладач має для неї 

лише час, відведений на навчально-тренувальні заняття. В умовах навчально-тренувального 

збору або спортивно-оздоровчого табору він може використати та вільний час. Виховна робота 

в спортивній школі практично пов'язана із загальноосвітньою школою та виховною роботою з 

родинами вихованців. Перевірка щоденника успішності вихованця в загальноосвітній школі 

повинна проводитися не рідше 1 рази в три місяці, з обов'язковою перевіркою підсумкових і 

річних оцінок успішності. 

Тренер-викладач повинен постійно стежити, щоб навчально-тренувальний процес сприяв 

формуванню свідомого, творчого відношення до праці, високій організованості та вимогливості 

до себе, почуття відповідальності за доручену справу, дбайливого відношення до місця 

проживання та відпочинку, спортивним спорудженням, спортивній формі, інвентарю. 

Головні виховні фактори: 

- особистий приклад і педагогічна майстерність тренера-викладача; 

-чітка творча організація тренувальної роботи; 

-формування та зміцнення коллективу - правильне моральне стимулювання; 

- приклад і товариська допомога (наставництво) більш досвідчених вихованців; 

- творча участь вихованця в складанні планів на черговий етап підготовки та обговоренні 

підсумків його виконання; 

-товариська взаємодопомога; 

- естетичне оформлення спортивних залів і споруд. Спортивним школам необхідно 

постійно обновляти стенд спортивної слави, де представлені фотографії, призи, нагороди, 

завойовані вихованцями школи за час її існування. Це сприяє вихованню патріотизму як однієї з 

конкретних форм загального почуття патріотизму вихованця. 

Ефективними формами виховної роботи може бути врочисте святкування дня відкриття 

школи та випуску вихованців, що закінчили її. Більшу допомогу в ідейному вихованні молодих 

вихованців зроблять зустрічі з відомими спортсменами. Під час проведення навчально-

тренувальних зборів і спортивно-оздоровчих таборів використаються як форми виховної роботи 

збори команди, мітинги та ритуали, зустрічі з ветеранами війн, праці та спорту. 

Ці заходи несуть прямий виховний вплив на особистість вихованця, на рости його 

самосвідомості, почуття відповідальності. 

Необхідно широко використати виховні можливості вечорів відпочинку, концертів 

самодіяльності. У таких заходах пробуджується почуття колективізму, активність вихованців, 

тісніше та многообразнее стають їхні контакти. Підготовка до вечорів стимулює вихованців 

підвищувати культурну та політичну ерудицію. Цим цілям служать фотовітрини, плакати 

наочної агітації, стенди слави збірних команд, правильно підібрані книги, журнали, газети, 

лекції, зустрічі із цікавими людьми. 

У ході здійснення виховної роботи варто використовувати наступні форми: 
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- затвердження почесного звання “наставник” для досвідчених вихованців школи та 

надання допомоги в підготовці та вихованні більш юних вихованців впровадження форм 

заохочення за успіхи підопічних як у спортивному, так і у суспільному житті; 

- введення єдиного ритуалу урочистого прийому нових вихованців і проводів випускників 

шкіл; 

- постійний контроль за виховною роботою в групах із щорічним заслуховуванням на 

педагогічній раді школи; 

- створення “Літопису слави” школи у вигляді альбому з фотографіями та відомостями про 

видатні досягнення вихованців; 

- активне залучення нових вихованців до суспільних заходів з конкретними дорученнями 

та контролем за їхнім виконанням; 

- участь усього колективу школи в підведенні підсумків виховної та навчально-

тренувальної роботи наприкінці кожного збору та складанні плану на наступний збір; 

Певне місце у виховній роботі з юними вихованцями повинне приділятися змаганням. 

Спостерігаючи за виступами, проведенням і висловленнями вихованця, тренер може зробити 

висновок, наскільки міцно сформувалися у нього морально-вольові якості. Адже саме 

напружена атмосфера відповідальних змагань перевіряє стійкість спортивно-технічних навичок, 

психологічну підготовленість вихованця. 

Тому тренеру необхідно фіксувати в спеціальному журналі спортивні результати своїх 

вихованців, коментувати їхнє поводження під час змагань, набудовувати на заняття певного 

місця та прояв конкретних вольових якостей, відзначати недоліки в психологічній підготовці. 

Тренеру варто постійно пам'ятати, що комплексний підхід до виховання вихованців 

припускає вивчення, облік і використання всіх факторів впливу на особистість не тільки в 

спорті, але і у побуті. Розробляючи план виховної роботи, тренер повинен передбачити 

особливості побутової поведінки вихованця, його навчальна та суспільна діяльністі, фактори 

впливу на його поведінку та переконання, щоб уміти максимально використати, координувати, 

а в деяких випадках і нейтралізувати цей вплив. 
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РОЗДІЛ 13 

 

 ДОКУМЕНТАЦІЯ 

 

13.1. Перелік документів, які повинна матидитячо-юнацька спортивна школа 

 

Для загальної діяльності: 

 

1. Статут спортивної школи, довідку про державну реєстрацію. 

2. Ліцензію на здійснення платних послуг (за умови надання послуг). 

3. Паспорт спортивної споруди (за наявності власних споруд), наявність договора на 

використання інших спортивних споруд. 

4. Свідоцтво про категорію спортивної школи та атестації. 

5. Копії матеріалів державної атестації спортивної школи. 

6. Накази та розпорядження з основної діяльності спортивної школи. 

7. Штатний розпис. 

8. Кошторис або план використання коштів. 

9. Накази з особового складу. 

10. Особові справи працівників.  

11. Посадові інструкції працівників спортивної школи. 

12. Книгу обліку трудових книжок працівників. 

13. Журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції. 

14. Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом (у разі наявності). 

15. Інструкції з техніки безпеки, журнал обліку нещасних випадків. 

16. Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки та охорони праці. 

17. Табель обліку робочого часу працівників спортивної школи. 

18. Протоколи загальних зборів (конференцій) колективу спортивної  

школи та ради спортивної школи(у разі наявності).  

 

Для організації навчально-тренувальної і спортивної роботи: 

 

1. Річний план роботи, який включає аналіз роботи за минулий рік та розділи 

організаційної, виховної, навчально-тренувальної, спортивної, методичної, фінансово-

господарської роботи, підвищення кваліфікації, роботи із загальноосвітніми навчальними 

закладами, медичного забезпечення, роботи з батьками, внутрішнього шкільного контролю.  

2. Календарний план змагань та навчально-тренувальних зборів. 

3. Тарифікаційний список тренерів-викладачів. 

4. План комплектування. 

5. Особисті картки спортсменів, особисті картки тренерів-викладачів  

6. Заяви вихованців. 

7. Списки навчальних груп.   

8. Книгу обліку і видачі свідоцтв про закінчення спортивної школи. 

9. Протоколи засідань тренерської ради. 

10. Розклад занять. 

 11. Навчальну програму з виду спорту, затверджену Міністерством молоді та спорту 

України.  

12. Річні статистичні звіти за встановленою формою. 

13. Індивідуальні плани підготовки вихованців на етапах спеціалізованої базової 

підготовки та підготовки до вищих досягнень; навчально-тренувальні плани для груп 

початкової підготовки та попередньої базової підготовки. 

14. Протоколи здачі вимог вихованцями спортивної школи. 

15. Книгу обліку виступу на змаганнях (протоколи змагань, виписки з протоколів). 

16. Книгу обліку розрядників та присвоєння спортивних звань. 

17. Журнали обліку роботи кожної навчальної групи. 
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18. Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки під час навчально-тренувальної та 

змагальної роботи з вихованцями. 

 

Примітка: У разі виробничої необхідності дитячо-юнацька спортивна школа 

використовує додаткові документи, необхідні для забезпечення діяльності школи на належному 

рівні, а також створює власні документи для використання в практичній роботі. 

         Річні статистичні звіти ведуться відповідно до встановленої форми № 5-ФК, № 5-ФК 

(зведена). 
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ДОДАТОК А 

 

 РУХЛИВІ ІГРИ 

( Для вихованців – ПП, ПБП-1, ПБП-2 .) 

 

Рибальська верша 

 

Гравці стають у коло; тримаючись за руки, вони утворять “рибальську вершу”. Два 

гравці-“риби” входять у коло. По сигналу вони намагаються вибратися з “верші”, пройшовши 

під руками своїх товаришів або перестрибуючи. У свою чергу, ці гравці намагаються 

перешкодити “рибам”: вони можуть зближатися, опускати руки, присідати. Якщо однієї з “риб” 

удасться проскочити, заміняють обох гравців. Примітка: уникати грубих прийомів.  

 

 Боротьба з використанням поясів 

 

Гравці розбиваються на дві команди з рівним числом гравців і розміщуються на 

протилежних кінцях килима; кожен гравець одержує номер. У всіх гравців до пояса прикріплена 

хустка.Тренер називає один номер, і два гравці під цим номером виходять на середину досі. 

Вони намагаються схопити хустку супротивника, при цьому одну руку потрібно тримати за 

спиною. Примітки: хусткe можна зачепити не тільки за спиною, але й на стегні, але вона 

повинна легко відв'язуватися; обмежити час гри; можна викликати дві або три пари, але 

боротьба залишається індивідуальною або стає командною.  

 

Боротьба з використанням хусток, зав'язаних на гомілці 

 

Та ж гра, але обидві команди розміщуються друг напроти друга, і в кожного гравця на 

лівій гомілці зав'язана хустка (вузол затягувати не дуже туго). Супротивник повинен правою 

рукою захопити цю хустку. Змагаються парами або командами, кожне захоплення приносить 

очко. Другу партію грають, зав'язавши хустку на правій гомілці, супротивник повинен схопити 

його лівою рукою.  

Перешкоди 

 

Гравці розміщуються у дві шеренги, сідають друг проти друга в шаховому порядку, 

витягнувши ноги до рівня колін напроти партнера. Перший номер бере в руки набивний м'яч і 

стає поруч із останнім гравцем; він передає по підлозі м'яч другому номеру, що стає з іншого 

кінця. Щоб пропустити набивний м'яч, всі сидячі вихованці відсуваються назад і піднімають 

ноги; як тільки м'яч пройде, вони повертаються до свого вихідного положення, а другий номер 

підбирає цей м'яч і біжить, щоб зайняти місце першого номера, що, у свою чергу, сідає поруч із 

гравцями своєї команди. Другий номер передає м'яч третьому та т.п. доти, поки всі гравці не 

пройдуть через прийом і передачу м'яча. Примітки: сідати треба завжди з тієї сторони, з який 

іде подача м'яча; можна організувати змагання між декількома командами або між двома 

групами однієї команди.  

М'яч у кошику 

 

Гравці діляться на команди та розміщуються по лінії кидка. На певній відстані, що 

залежить від рівня тренованості гравців, ставиться кошик для паперів. У кожної команди по 

п'ять тенісних м'ячів, і вони повинні виділити по одному гравці, щоб той збирав м'ячі. По 

сигналі перший номер кожної команди кидає свої п'ять м'ячів у кошик. Кожне влучення дає 

команді одне очко. Потім черга другого та т.п. до останнього гравця. Перемога присуджується 

по сумі окулярів.( Не забудьте поміняти гравців, що збирає м'ячі ). 
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Гра у волейбол набивним м'ячем 

 

У залі розкреслюється одна або кілька площадок розміром 4х6 м з нейтральною зоною - 

50 см з однієї та іншої сторони, розділеною еластичною стрічкою, що протягнена на висоті 1 м. 

На кожній стороні площадки сідають гравці однієї команди: від 6 до 8 чоловік. 

 Грають легким набивним м'ячем і починають із задньої лінії. Гра проходить за 

правилами волейболу (3 паси та передача на сторону супротивника); виграється очко, якщо 

набивний м'яч виходить з-під контролю супротивника; очко губиться, якщо м'яч іде за межі 

площадки або падає в нейтральній зоні. Можна зіграти сет у п'ять очок або вести лік, як у тенісі, 

дотримуючи волейбольного принципу «переходів». 
 

Спеціалізовані ігрові комплекси 
 

Ігри в дотик  

Сюжет гри, її зміст – хто швидше торкнеться певної частини тіла партнера. Якщо 

розглядати використання ігор стосовно боротьби, то це означає перш за все змусити гравця не 

лише нахилятися, швидко переміщуватися вперед-назад, в різні сторони, випрямлятися та інше 

в манері, характерній для спортивної боротьби, але і конструювати надалі «рухові фази», 

властиві реальному змагальному поєдинку. 

Ігри в торкання розглядаються як вправи, що сприяють розвитку цілої серії якостей і 

навичок; бачити партнера, розподіляти і концентрувати увагу, переміщатися самостійно, творчо 

вирішувати рухові завдання. 

Підкреслюючи значущість даного матеріалу на початкових етапах навчання спортивній 

боротьбі, виходимо з наступних міркувань. Відомо, що існує декілька основних захватів, 

пов'язаних з певними зонами торкання частин тіла партнерів, суперником. У грі ці зони можна 

обмежувати або розширювати. Але для того, щоб максимально наблизитися до поєдинку в 

боротьбі, необхідно торкнутися певних точок (частин тіла), захист яких викликає певну реакцію 

у вихованців – прийняття пози і вибір способу дій. Завдання – торкнутися двома руками 

одночасно певної точки або частини тіла спочатку для дитини представляє певні труднощі. У 

міру накопичення нею досвіду досягнення мети, навіть випадково, одного разу блокуючи одну з 

рук суперника (несподівано звільнився, торкнувся двома руками заданої частини тіла, 

випередив партнера, переміг), сам приходить до поняття «блокування». Останнє є одним з видів 

дії, що досить часто зустрічається в боротьбі. 

Зважаючи на всі можливі точки торкання, що знаходяться у полі зору дзюдо, 

виключивши для зручності в оцінці точки дотику в зоні рук, пропонується 14 точок. 
 

Таблиця А1 
 

Номери завдань для ігор в дотик 
 

№ 

п/п 
Місце дотику  

Способи дотику руками 

будь-який правою лівою обома 

1. Потилиця 1 15 16 43 

2. Спина 2 17 18 44 

3. Поперек 3 19 20 45 

4. Передня частина живота 4 21 22 46 

5. Ліва частина живота 5 23 24 47 

6. Ліва пахвова западина 6 25 26 48 

7. Ліве плече 7 27 28 49 

8. Права частина живота 8 29 30 50 

9. Права пахвова западина 9 31 32 51 

10. Праве плече 10 33 34 52 

11. Ліве стегно 11 35 36 53 

12. Ліва гомілка 12 37 38 54 

13. Праве стегно 13 39 40 55 

14. Права гомілка 14 41 42 56 
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У таблиці А1 по вертикалі позначені місця торкання, а по горизонталі – способи 

торкання; всі ігри помічені цифрами від 1 до 56. Наприклад, гра 17 полягає в тому, що обидва 

гравці отримують одне і те ж завдання – першим торкнутися правою рукою передньої частини 

живота партнера, а гра 40 – в тому, що обидва гравці отримують одне і те ж завдання – першим 

торкнутися лівою рукою правого стегна партнера. 

Нумерація проставлена для зручності запису ігор, їх позначення. 

Партнери можуть отримувати різні завдання. Для простоти і зручності запису цього виду 

ігор пропонується користуватися тією ж таблицею, за якою можна визначити завдання для 

партнерів А і Б. Наприклад, борець А отримує завдання торкнутися потилиці партнера Б будь-

якою рукою (1), а борець Б – торкнутися лівою рукою попереку партнера А (20). В тому разі 

запис гри виглядатиме: А1-Б20. 

Ігри в торкання систематично і поступово підводять вихованців до вибору вигідної 

позиції, пози для досягнення успіху, підбору своєї стійки. Зазвичай початківці віддаляють ту 

частину тіла, якої повинні торкнутися партнер і зосереджують увага на певних рухах, а також 

частинах тіла суперника. Якщо дано завдання торкнутися правого плеча, то для захисту гравець, 

віддаливши його розворотом, вимушений прийняти лівобічну стійку і діяти надалі переважно в 

ній. Необхідність захищатися від того, що торкається будь-якої частини голови примушує 

гравців випрямитися, прогнутися. Завдання торкнутися живота викликає реакцію нахилитися; 

торкнутися лівого плеча – обернутися вліво, прийнявши праву стійку. Виконання завдання 

торкнутися двома руками однієї із сторін суперника викликають складніші повороти, розвороти, 

маневрування і тому подібне не тільки у атакуючого, але і у того партнера, що захищається. 

На даних прикладах стає зрозумілим, що ігрові комплекси складаються за принципом: 

прибрати ту частину тіла, якій загрожує торкання, змусити в серії ігор приймати потрібну 

позу, діяти в певній манері. 

Варіанти ускладнення ігор наведені в табл. А.2. 

 

Таблиця А.2 
 

Збільшення варіантів способів дотику руками кожного з партнерів 
 

№  Дзюдоїст  А Дзюдоїст Б № Дзюдоїст А Дзюдоїст Б 

1. будь-який будь-який 9. лівою будь-який 

2. лівою правою 10. будь-який двома 

3. правою правою 11. лівою двома 

4. лівою лівою 12. правою двома 

5. правою лівою 13. двома будь-який 

6. будь-який лівою 14. двома лівою 

7. будь-який правою 15. двома правою 

8. правою будь-який    

 

Зміна способів захисту, протидії 

1. Місця дотику прикривати не можна. 

2. Місця дотику прикривати можна. 

3. Захоплювати руки партнера не можна. 

4. Захоплювати руки партнера можна. 

5. Захоплювати може тільки один з партнерів (з відповідною зміною). 

6. Місця дотику прикривати не можна, захоплювати руки партнера не можна. 

7. Місця дотику прикривати можна, захоплювати руки партнера можна тощо. 

В даному випадку 6-й і 7-й варіанти рекомендується проводити в обмежений проміжок 

часу. 

Зміна розмірів ігрового майданчика 

1. В період ознайомлення ігри проводяться на всій площі залу. У міру їх засвоєння 

простір (кола, квадрати, за межі яких виходити забороняється) обмежується. 

2. Вводиться заборона відступати, дозволяються різні повороти (при діаметрі кіл 6-3 м). 
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3. Час окремих поєдинків поступово скорочується за рахунок збільшення швидкості 

переміщень, дій; з'являється можливість збільшити їх загальну кількість і різноманітність. 

Вирівнювання відмінностей між фізичними можливостями вихованців (тобто 

проведення ігор з форою) 

1. Підготовленіший партнер торкається обумовленого місця однією рукою, той, що 

отримав фору – будь-якою рукою. 

2. Підготовленіший партнер торкається обумовленого місця будь-якою рукою; партнер, 

що отримав фору, – будь-якою рукою будь-якого з двох місць торкання. 

3. Вводиться «покарання» програвшим у вигляді виконання вправи підвищеної 

складності (щоб не виникло байдужості до програшу). 

Запропоновані опорні варіанти ігор можуть бути використані впродовж всього заняття 

або окремих його частин. Слід не забувати, що вони можуть успішно проводитися в залах без 

м'яких покриттів, відкритих майданчиках тощо за умови заборони падінь, поворотів, прийомів з 

падінням. 
 

Ігри в блокуючі захвати 
 

У міру засвоєння ігор з торканням певних частин тіла рухова активність підлітків легше 

набуває специфічної спрямованості, тобто більше наближається до спортивної боротьби. Це 

виражається перш за все в умінні сковувати дії суперника, захопивши одну або обидві руки 

(залежно від завдань, які належить вирішувати в грі). Таким чином, поява додаткової умови – 

обмежені майданчики гри, покарання програшем при виході за її межі вимагає від вихованців 

знань і уміння виконувати блокуючі захвати. Разом із стихійною появою блокуючих захватів 

слід вибрати ситуацію, коли в групах гравців у торкання з'являться вихованців, що “відкрили 

блокування”, завдяки якому добилися перемоги. Викладачу слід на прикладі цих вихованців 

(відповідно з доповненнями) пояснити суть і зміст блокуючих захватів, який вони несуть в іграх 

і дзюдоїстівському поєдинку. 

 

Зміст гри в блокуючі захвати полягає в тому, що один з гравців, здійснивши у в.п. 

певний захват, прагне утримати його до кінця поєдинку (3-5 с, межа – 10 с), інший прагне 

якнайшвидше звільнитися від захвату. Перемога присуджується вихованцю, який успішно 

вирішив своє завдання, потім партнери міняються ролями. 

Ігри проводяться на обмеженій площі (коло, квадрат, коридор), вихід за межі вважається 

поразкою. Програш зараховується і за торкання підлоги рукою, коліном, за навмисне падіння, 

спробу провести прийом з падінням (останнє відноситься до початкового періоду засвоєння і на 

майданчиках без м'якого покриття). 

 

Класифікація ігор, основи методики 

Структура блокуючих захватів характеризується: 

1. зонами (частинами тіла), на яких виконуються захвати–упори правою-лівою руками (у 

табл. 4.6 вони розміщені зліва в двох стовпчиках тексту під номерами 1-22); 

 2. особливостями виконання захватів–упорів в різних зонах (права частина таблиці). Під 

номерами з 1 по 88 подані в.п. початку гри. 
 

Таблиця А.3 
 

Номери завдань для ігор в блокуючі захвати 
 

№ 

п/п 

Зони (частини тіла) захватів-упорів, виконаних 

руками 

Особливості захватів 

лівою правою Не притискуючи руку до 

тулуба 

Притискуючи руку до 

тулуба 

Захват з 

середини 

Захват зовні Захват з 

середини 

Захват 

зовні 

1. Праву кисть Ліву кисть 1 23 45 67 

2. Упор в груди Ліву кисть 2 24 46 68 
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3. Упор в живіт Ліву кисть 3 25 47 69 

4. Упор в плече Ліву кисть 4 26 48 70 

5. Упор в передпліччя Ліву кисть 5 27 49 71 

6. Упор в стегно Ліву кисть 6 28 50 72 

7. Ліву кисть Праву кисть 7 29 51 73 

8. Праву кисть Упор в груди 8 30 52 74 

9. Праву кисть Упор в живіт 9 31 53 75 

10. Праву кисть Упор в плече 10 32 54 76 

11. Праву кисть Упор в передпліччя 11 33 55 77 

12. Праву кисть Упор в стегно 12 34 56 78 

13. Ліву кисть Ліву кисть 13 35 57 79 

14. Ліве передпліччя Ліву кисть 14 36 58 80 

15. Лівий лікоть Ліву кисть 15 37 59 81 

Продовження табл. А3 

16. Ліве плече Ліву кисть 16 38 60 82 

17. Ліве стегно Ліву кисть 17 39 61 83 

18. Праву кисть Праву кисть 18 40 62 84 

19. Праву кисть Праве передпліччя 19 41 63 85 

20. Праву кисть Правий лікоть 20 42 64 86 

21. Праву кисть Праве плече 21 43 65 87 

22. Праву кисть Праве стегно 22 44 66 88 

 

Цифрове позначення ігор виконане з урахуванням зростання трудності звільнення від 

блокуючих захватів. Даний ігровий матеріал одночасно є вправою у вирішенні певних, 

нестандартних рухових завдань. Тому на початкових етапах засвоєння ігор не слід відразу 

показувати способи найбільш раціонального звільнення від захватів, надавши вихованцям 

самостійно, творчо знайти їх. Надалі, коли підліток навчиться самостійно вирішувати 

поставлені перед ним завдання, йде уточнення техніки виконання, вибір оптимальних її 

варіантів. 

Послідовне вивчення блокуючих захватів повинне йти по шляху надійного засвоєння і 

вирішення завдань, перш за все ігор 1-44. Міцне засвоєння цих завдань робить посильними і 45-

88 ігри, де звільнення від захватів вимагає значних фізичних зусиль. 

Підвищена увага до якісного виконання звільнень від захватів і їх надійного утримання 

припускає уточнення факту перемоги. Необхідно звернути увагу на те, що у партнерів, що 

звільняються від блокування, з'являється спокуса перемогти за рахунок виштовхування 

партнера за межі обмеженої лінії. Таким чином, тиснення може стати самоціллю і 

перешкоджати засвоєнню способів утримання захватів, що застосовуються. Аналогічна ситуація 

може виникнути і в іграх з наступними завданнями: торкнутися певної точки, почати поєдинок з 

незвичних положень тощо. У таких ситуаціях вихід за межі площі єдиноборства не можна 

прирівнювати до поразки. За досягнення головного завдання гравцеві слід присуджувати два 

очки, за витіснення партнера – одне. 

Комплектувати спаринг-партнерів слід після проведення декількох серій ігор з 

урахуванням ступеня фізичної обдарованості вихованців: переможці – в одну групу, переможені 

– в іншу. Цей захід має на меті змусити підлітка займатися вдома, щоб з часом опинитися у 

групі переможців. 

 

Ігри в атакуючі захвати 

 

Мистецтво володіти своїм тілом з позицій спортивного єдиноборства виявляється в 

умінні здійснювати захвати, тонко відчувати через нього особливості опори, прикладати 

зусилля в потрібному напрямі і необхідної величини. У боротьбі дуже важливо навчити 

раціонально докладати зусилля, що є одним з найважливіших завдань фізичного і трудового 

виховання. 



 106 

Ігри в захвати спрямовані на поступовий пошук способів вирішення більшої частини 

змагальної сутички дзюдоїстів, пов'язаної з маневруванням, блокуванням, виконанням дій, що 

несуть перевагу (збити в партер, на коліна, провести прийом). 

Залежно від поставлених завдань іграм можна додати характер спеціальної силової 

роботи, де практично вирішуються всі види розподілу зусиль, що зустрічаються у 

дзюдоїстівському поєдинку. 

В основу ігор в атакуючі захвати покладені елементи позиційної боротьби, які 

спостерігаються в змагальних поєдинках. Суть ігор полягає в тому, щоб добитися одного із 

захватів, обумовлених завданням, і реалізувати його будь-якою перевагою над суперником. 

Остання може виражатися в утриманні захвату заданий час, збити суперника на коліна, зайти 

ззаду, провести звалювання, тіснити тощо. 

Арсенал можливих атак, що завершуються результативними прийомами або ознаками 

переваги, у дзюдоїстів-початківців невеликий. Тому факт перемоги як кінцева мета завдання в 

іграх ускладнюється поступово. Головне призначення цього завдання – привчити вихованців 

мислити категоріями вирішень ситуації, що створилася, досягнення переваги над суперником за 

рахунок всіх можливих у даному випадку дій. 

 

Основні варіанти атакуючих захватів 

Руки – двома зсередини, двома зовні, на шиї (при захваті суперником голови 

атакуємого), піднятій вгору із з'єднанням своїх рук в гачок. 

Руки – зверху за плечі; знизу під плечі; за плече знизу і інше плече зверху; плеча знизу і 

іншого зап'ястя; зап'ястя і іншої руки з-під плеча; зверху однією за плече, іншою під плече; за 

різнойменне зап'ястя і інше передпліччя зсередини; за різнойменні зап'ястя зсередини, зовні; за 

однойменні зап'ястя. 

Руки і шиї – різнойменного плеча (зверху) і шиї; однойменної руки за зап'ястя (плече) і 

шиї; зверху різнойменного плеча і шиї; однойменної руки і шиї зверху (підборіддя). 

Рук з головою – спереду, зверху. 

Руки і тулуба – різнойменної руки зверху (знизу) і тулуба; однойменної руки і тулуба 

спереду (збоку, ззаду); руки на шиї і тулуба. 

Руки і стегна – різнойменної руки зверху (знизу) і однойменного (різнойменного) стегна. 

Шиї з рукою – шиї з плечем спереду, з’єднуючи руки в «петлю», в «хрест», шиї з рукою 

зверху, збоку-зверху. 

Шиї і тулуба – спереду, збоку. 

Шиї і руки, шиї і плеча зверху; шиї зверху і різнойменного плеча знизу; шиї зверху і руки 

на шиї; шиї зверху і однойменного плеча. 

Тулуба – спереду із з'єднанням рук і без з'єднання; збоку – із з'єднанням і без з'єднання 

рук; ззаду – із з'єднанням і без з'єднання рук. 

Тулуба з рукою – спереду, збоку, ззаду, з дальньою рукою, збоку. 

Тулуб з руками – спереду, ззаду, збоку. 

Ноги двома руками – голова зсередини, зовні. 

Варіанти ускладнення завдань 

В період засвоєння ігор складність завдання для партнерів поступово зростає: захват 

однією (правою або лівою), двома зсередини; захват тулуба двома (спереду, збоку) тощо. 

Умови гри залежно від ступеня засвоєння дій повинні передбачати два варіанти 

маневрування: «відступати можна» і «відступати не можна». За умови «відступати можна» 

передбачається збільшення часу вирішення поставленого завдання, можливість засвоїти 

положення за рахунок необмеженого маневрування на майданчику. За умови гри «відступати не 

можна» – суперники ставляться в жорсткі рамки дефіциту часу, що припускає швидке 

вирішення завдання (оскільки діє правило кола: вийшов за його межі – програв). Виграє борець, 

що зафіксував захват протягом 3-5 с тощо. Для того, щоб максимально наблизити перераховані 

вище ігри-завдання до вимог змагальної сутички, у міру засвоєння навчального матеріалу 

поступово вводяться ускладнення: обмеження ігрової площі (коло діаметром 6, 4, 3 м), поразка 

за вихід із кола, необхідність вирішення захвату дією (зайти за спину, збити в партер) тощо. Як 

уже зазначалося, необхідно попередити спроби вирішення завдань тільки тисненням партнера за 



 107 

межі обмежувальної лінії шляхом відповідних оцінок, роз'яснень. Абсолютно інша ситуація 

виникає, коли основною метою є тиснення за межі кола. При обмеженні ігрової площі і забороні 

відступати – це можливий спосіб вирішення питань швидкісно-силової підготовки вихованців. 

 

Ігри в тиснення 

 

На сьогоднішній день ці ігри є особливо актуальними, у зв’язку із зміною правил, 

оскільки дуже часто борцеві набагато простіше виштовхнути за межі килима суперника і 

отримати бал, аніж виграти бал виконавши технічну дію. Як уже наголошувалося, боротьба за 

ділянку площі є одним з основних компонентів спортивного поєдинку. Це не просто 

виштовхування, це тиснення суперника активними діями із зони поєдинку (в межах правил), 

паралізуючи його спроби до дії, змушуючи до відступу. Значення даної вправи для формування 

якостей, необхідних борцеві є величезним. Уміле використання ігор в торкання і захвати з 

поступовим переходом до елементів тиснення суперника вчить підлітків розумінню 

психологічного стану конкурентів, умінню використовувати їх слабкі сторони, привчає не 

відступати, «гасити» зусилля суперника, розривати захвати, переміщуватися і діяти в 

обмеженому просторі. Тиснення – це вже змагання, протиборство, а дзюдоїст, що отримав ряд 

попереджень за виходи з килима у захваті, знімається з поєдинку. Отже, ігри із завданням 

тіснити суперника є базовою підготовкою до оволодіння елементами боротьби. 

При проведенні ігор необхідно дотримуватися наступних основних правил: 

 змагання проводяться на майданчиках (килимах), окреслених навколо діаметром 6, 4, 

3 м, в квадратах 4×4, 3×3, 2×2 м; 

 у змаганнях беруть участь всі вихованці; 

 кількість ігрових спроб (поєдинків) може варіюватися в межах 3, 5, 7; 

 перемогою вважається вихід ногами за межу площі, торкання ногою (рукою) межі, що 

окреслює площу єдиноборства. 

Підкреслюючи значущість ігор в тиснення для підготовки вихованця-борця, не слід 

забувати і життєві сторони справи. Загальновідомо, що єдиноборство є одним з небагатьох 

способів виховання мужності у повсякденному житті. Реальність екстремальних ситуацій в 

житті, у порівняно важкій обстановці (служба в армії, трудова діяльність) припускає 

напруження, як правило, пов'язані з неприємними, можливо, больовими відчуттями, 

необхідністю терпіти, витримати, зуміти подолати труднощі. Ігри в тиснення є першим 

практичним кроком у вихованні сильного, мужнього характеру підлітка на самому початку його 

спортивного шляху. Дуже важливо, щоб викладач в доступній формі пояснив значущість ігор-

завдань, створив відповідну атмосферу і умови для засвоєння ігрового матеріалу. 

 

Ігри в перетягування для розвитку силових якостей: парні і групові перетягування із 

захопленнями за руки, за палицю; перетягування канату; перетягування кистями рук в 

положенні лежачи, головою до голови суперника; сидячи, стоячи. 

 

Ігри з випередженням і боротьбою за вигідне положення для формування умінь 

швидко знаходити і здійснювати атакуючі рішення з незручних в.п.: лежачи на спині, на животі, 

на боці, ногами один до одного – вийти на верх і притиснути суперника лопатками до килима; 

стоячи на колінах, сидячи, лежачи – по сигналу встати і зайти за спину партнеру. 

 

Ігри за збереження рівноваги в різних в.п.: у положенні руки за спину стоячи на одній 

нозі – поштовхами плечем і тулубом виштовхнути партнера з певної площі або добитися втрати 

рівноваги; у положенні сидячи, сидячи навпочіпки, стоячи на одній нозі – поштовхами 

долонями в долоні партнера виштовхнути його з певної площі або змусити втратити рівновагу; 

стоячи на лаві, сидячи на гімнастичному коні, парами з партнером, що сидить на плечах, – 

поштовхами руками добитися втрати рівноваги суперника. 

 

Ігри з відривом суперника від килима для розвитку фізичних якостей і формування 

навичок єдиноборства: у різних в.п., з різними захватами, з обмеженням площі пересування. 
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Ігри за оволодіння обумовленим предметом (м'ячем, палицею, булавою, манекеном 

тощо) для формування навичок маневрування, збереження пози, удосконалення атакуючих і 

захисних дій, розвитку швидкісних і швидкісно-силових якостей. 

 

Ігри з проривом через стрій, з кола для формування навичок єдиноборства і розвитку 

фізичних якостей. 

 

Ігри в дебюти (початок поєдинку) 

Після ознайомлення з іграми, де фактично починається засвоєння елементів 

переміщення, способів виконання захватів і звільнення від них на фоні маневрування тощо, 

вихованцям пропонується ігровий матеріал в складніших умовах – почати поєдинок, 

знаходячись в різних позах і положеннях по відношенню один до одного. Швидке орієнтування 

в ситуації, що несподівано склалася, мистецтво володіти своїм тілом, спритний маневр 

допомагають ефективно почати перерваний поєдинок в найбільш вигідних, навіть в невигідних 

умовах, своєчасно блокувати або обмежити дії суперника. 

Вихідні положення. Даний комплекс ігор повинен бути одним з основних у всій системі 

ігор, які використовуються для закріплення і удосконалення набутих навичок і якостей в 

ускладнених умовах. На цій основі пропонуються наступні в.п. при проведенні ігор в дебюти: 

 спина до спини; 

 лівий бік до лівого; 

 правий бік до правого; 

 лівий бік до правого; 

 правий бік до лівого; 

 суперники розійшлися – зустрілися; 

 один партнер на колінах, інший – стоїть; 

 обидва суперники на колінах; 

 суперники лежать на спині (лівим боком до правого і навпаки) тощо; 

 суперники стоять на мосту (лівим боком до правого і навпаки) тощо. 

Ускладнення в.п. можуть йти в наступних напрямах: 

 руки вгорі прямі; 

 руки з’єднані в «гачок» над головою; 

 руки випрямлені вздовж тіла; 

 руки з’єднані в «гачок» за спиною. 

Всі початки поєдинку із пропонованих в.п. можуть виконуватися у двох варіантах – 

суперники торкаються або не торкаються один одного (допустима відстань до 0,5 м). 

Мета завдання полягає в тому, що перемагає той, хто змусив суперника вийти за межі 

кола (наступити на межу), торкнутися заздалегідь вказаної частини тіла, опинився позаду за 

його спиною, збив на коліна або поклав на лопатки. 

У старших вікових групах, де зміст ігор за складністю максимально наближений до 

реальних умов поєдинку, оцінка переваги над суперником підвищується за мірою складності 

завершуючої технічної дії; наприклад, збив суперника на коліна – 1 очко; переслідуючи, поклав 

суперника на лопатки – 2 очки тощо. 

Ігри в дебюти дозволяють оцінити, наскільки засвоєний весь попередній матеріал, яким 

способом дій віддають перевагу вихованці (це легко виявити, якщо обмежити час на вирішення 

кожного з дебютів, заборонити блокування), Час, що відводиться для вирішення поставленого 

завдання, не повинен перевищувати 10-15 с. 
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ДОДАТОК Б 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення тестування рівня тактико-технічної підготовки  

для груп ПБП, СБП, ПВД  
 

1. Мета і завдання 
 

Основною метою тестування рівня тактико-технічної підготовки вихованців є вивчення 

та аналіз їхньої індивідуальної техніки, володіння складними тактико-технічними комплексами, 

визначення достатності технічного арсеналу та можливостей по його подальшому розширенню 

та удосконаленню.  

В обов'язковому порядку в кожного вихованця повинні бути напрацьовані 1-2 технічні дії 

(у стійці) у протилежну сторону (у правші вліво, у лівші вправо), а також мінімум один кидок, 

відпрацьований до автоматизму, яким він зможе відігратися на останніх секундах сутички.  

Оптимальною кількістю варто вважати наявність в арсеналі в вихованця  4 «коронних» 

кидків у різних комбінаціях, 6 допоміжних кидків різної спрямованості, по двох технічних дії в 

боротьбі лежачи (утримання, задушливих, больових прийомів) і не менш трьох складних 

тактико-технічних комплексів. 

Особливою частиною тактики проведення технічних дій варто вважати «кущовий метод», 

коли з положення одного захоплення є можливість провести різні прийоми в різних напрямках 

(звичайно, можуть бути випадки комбінованого застосування тактико-технічних комплексів і 

кущового методу). 

Розмаїтість засобів тактичної підготовки дає тренерові і вихованці можливість постійно в 

міру вивчення техніки вдосконалення тактики. 
 

2. Порядок проведення тестування 
 

Тестування може проводитися як під час навчально-тренувальних зборів під контролем 

старших  тренерів і тренерів ПБП, так та у ході проведення навчально-тренувального процесу 

особистим тренером вихованця. Для проведення тесту вихованець разом зі спарингом-

партнером запрошуються на татамі. 

Вихованець повинен продемонструвати індивідуальну технічну підготовку в наступному 

порядку: 

- «коронні прийоми» (технічні дії в боротьбі коштуючи які в основному проводить 

спортсмен у сутичках змагального характеру); 

- допоміжні прийоми (технічні дії які спортсмен використає як помилкові атаки і які 

періодично виступають як завершальний кидок та оцінюються суддями); 

- складні тактико-технічні комплекси (далі - СТТК), у тому числі і комбіновані з 

«кущовим методом», а також із продовженням атаки в боротьбі лежачи з переходом на 

втримання, задушливі або больові прийоми; 

- технічні дії в боротьбі лежачи (утримання, задушливі і больові прийоми). 

Результати тестування заносяться в анкету. 

У ході проведення даного тесту ми зможемо визначити елементи техніки вихованця, які 

цілеспрямовано застосовуються їм у сутичці та стали елементами тактики, а також рівень його 

тактико-технічної підготовки. При необхідності тренерський штаб і особистий тренер зможуть 

внести необхідні виправлення в тактико-технічну підготовку вихованця, зберігаючи і 

закріплюючи коштовні індивідуальні особливості виконання технічних дій. 
 

3.Система оцінки рівня тактико-технічної підготовки  
 

Тактико-технічна підготовка вихованця оцінюється в балах. Після проведення тесту 

підраховується загальна кількість балів, на підставі яких ставиться підсумкова оцінка.  

Пропонується наступна система підрахунку: 

1. У стійці: 

- допоміжний кидок  - 1 бал; 
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- коронний кидок – 2 бали; 

- зв'язка прийомів (допоміжний + коронний) – 3 бали; 

- зв'язка прийомів СТТК (допоміжний + коронний + атака в партері (фіксація втримання, 

болючі, задушливі прийоми) – 5 балів. 

2. У партері: 

- технічна дія в боротьбі лежачи (утримання, болючі, задушливі прийоми) – 1 бал. 

При кількості балів 30 і більше ставиться оцінка задовільно. 

При кількості балів менш 30 ставиться оцінка незадовільно. 

Оптимальним уважається рівень тактико-технічної підготовленості вихованця 

якщо він набрав 50 і більше балів. 

Анкета складається у двох екземплярах. При її заповненні варто використати наступні 

скорочення в графі № п/п: допоміжний кидок (В), коронний кидок (ДО), зв'язка прийомів (З), 

зв'язка прийомів СТТК (СК). Один екземпляр залишається у тренера ПБП, відповідального за 

підготовку вихованця, для аналізу та наступного контролю за індивідуальною підготовкою 

вихованця і його виступів на офіційних змаганнях. Другий екземпляр передається спортсменові 

і його особистому тренерові для виконання рекомендацій з підвищення рівня тактико-технічної 

підготовки в ході проведення навчально-тренувальних занять. 

У випадку проведення тестування особистим тренером вихованця, спортсмена який є 

членом збірної команди України, один екземпляр анкети передається в обов'язковому порядку 

тренерові збірної команди країни відповідального за підготовку спортсмена для аналізу та 

обліку в роботі при централізованій підготовці до офіційних змагань.   

Тестування рекомендується проводити на початку централізованих навчально-

тренувальних зборів по підготовці до офіційних змагань. Особистий тренер вихованця, 

спортсмена може проводити тестування одночасно зі здачею контрольно-перекладних 

нормативів, а також у міру необхідності з метою здійснення контролю за якістю підготовки до 

конкретних змагань. 

 

Таблиця тестування техніки  

ПІБ спортсмена__________________________________ 

Рік народження __________________ 

Вагова категорія_______________ 

Спортивне звання ______________ 

Загальна оцінка (у балів ______)     ______________________________ 

                                                                    (задовільно, незадовільно) 

 

Таблиця Б1 

Тестування техніки  

 

Тренер: ___________ (___________________)         Тренер: __________ (________________ )

№ 

п/п 
Перелік тактико-технічних дій  Оцінка 

(у балах) 

Рекомендації 

I У стійці    

    

 РАЗОМ БАЛІВ:   

II У боротьбі лежачи   

а утримання   

    

 РАЗОМ БАЛІВ:   

б задушливі прийоми   

    

 РАЗОМ БАЛІВ:   

в Больві прийоми   

    

 РАЗОМ БАЛІВ:   

 УСЬОГО  БАЛІВ:   
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Про проведення тестування рівня технічної підготовки  

для груп ПП, ПБП, СБП, ПВД (присвоєння ступенів в дзюдо) 

1. Встановлено три види ступенів: 

– Ступінь початкова   –  КЮ;  

– Ступінь майстерська –  ДАН; 

– Ступінь почесна         –  ДАН. 

2. Кваліфікаційні ступені 

ступінь  колір пояса 

6 КЮ  білий 

5 КЮ  жовтий 

4 КЮ  оранжевий 

3 КЮ  зелений 

2 КЮ  синій 

1 КЮ  коричневий 

 

ступінь  колір пояса  
1 ДАН чорний 

2 ДАН чорний  

3 ДАН  чорний 

4 ДАН  чорний 

5 ДАН  чорний 

ступінь  колір пояса  
6 ДАН             червоно - білий 

7 ДАН   червоно - білий 

8 ДАН  червоно - білий 

9 ДАН    червоний 

10 ДАН білий 

 

 

 Право присвоєння ступенів 6, 5, 4, 3 КЮ мають тренери чи інструктори дзюдо, що 

керують безпосередньо навчанням екзаменованого і мають мінімум 1 ДАН присвоєний 

Федерацією дзюдо України (обов’язкова участь в навчальних курсах на протязі 3 останніх 

років). 

Право присвоєння 2 і 1 КЮ мають тренери, інструктори дзюдо, що керують 

безпосередньо навчанням екзаменованого чи інші з свого клубу, області, які мають мінімум 3 

ДАН присвоєний Федерацією дзюдо України (обов’язкова участь в навчальних курсах на 

протязі 3 останніх років). 

– 6 – 4 КЮ виконання технічних умов; 

– 3 – 1 КЮ виконання технічних і спортивних умов; 

– 6 – 1 КЮ спеціальні часові критерії. 

2. Спортивні вимоги – набрання мінімум 30 пунктів в турнірах за календарем Федерації 

дзюдо України, області, регіону : 

– перемога над спортсменом на 3 ступені нижчі – 1 пункт; 

– перемога над спортсменом на 2 ступені нижчі – 2 пункт; 

– перемога над спортсменом своєї ступені   – 3 пункт; 

– перемога над спортсменом на 1 ступінь вищу – 4 пункт; 

– перемога над спортсменом на 2 ступені вище – 5 пункт; 

Участь в екзаменах можлива при: 

a) отримання згоди тренера, що проводить навчання, здавати на ступінь без участі в 

змаганнях; 

b) довести здобуття 150* пунктів за участь в РАНДОРІ в клубах вказаних Федерацією; 

c) здача екзамену через комісію в якій є представник РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДАН. 

* За одне проведене РАНДОРІ можна отримати 1 пункт (без врахування ступені суперника). 

* Пункти за проведене РАНДОРІ підтверджує тренер уповноважений через Федерацію. 

Технічні вимоги 
a) Щоб отримати вищу ступінь в дзюдо необхідно здати технічний екзамен, демонструючи 

техніку визначену цим положенням для даної ступені , а також показати знання обов’язкової 

техніки для всіх попередніх ступенів. NAGE WAZA належить демонструвати в YOKU SOKU 

GEIKO в дві сторони, а KATAME WAZA разом з HAIRI KATA показуючи можливість 

переходу  до лежачого на  животі, стоячого на колінах, лежачого на плечах – з сторони ніг, а 

також в положенні лежачим під суперником. 

b) Часові критерії, а також відомості і обов’язкові уміння для отримання ступені:  

6 КЮ – БІЛИЙ ПОЯС. (після відвідування мінімум 50 тренувань з дзюдо) 

1. РЕЙ (REI)  -  ПРИВІТАННЯ (УКЛІН)  

Тачі-рей (Tachi-rei) – Привітання стоячи 

Дза–рей (Za–rei) -  Привітання на колінах   

2.ОБІ (OBI) - ЗАВЯЗУВАННЯ ПОЯСА  
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3.ШІЗЕЙ (SHIZEI) - СТІЙКИ  

Шізен Хонтай Shizen Hontai Основна  

Мігі Шізентай Migi Shizentai Правостороння 

Хідарі Шізентай Hidari Shizentai Лівостороння 

Джіго Хонтай Jigo Hontai Основна захисна 

Мігі Джіготай Migi Jigotai Права захисна 

Хідарі Джіготай Hidari Jigotai Ліва захисна 

4. ШІНТАЙ (SHINTAI) - ПЕРЕСУВАННЯ  

Аюмі-аші (Ayumi-ashi) - Пересування звичайними кроками  

Цугі-аші (Tsugi-ashi) - Пересування приставними кроками  

- вперед-назад 

- в сторони (вбік) 

- по діагоналі 

5. ТАЙ-САБАКІ (TAI-SABAKI) - ПОВОРОТИ (ПЕРЕМІЩЕННЯ ТІЛА)  

- на 90º кроком вперед 

- на 90º кроком назад 

- на 180º схрестними кроками (одна вперед, друга назад по діагоналі) 

- на 180º схрестними кроками (одна назад, друга вперед по діагоналі) 

- на 180º круговим кроком вперед 

- на 180º круговим кроком назад 

6. КУМІКАТА (KUMI-KATA) - ЗАХВАТИ  

Основний захват – рукав-вилога 

 

7. КУДЗУШІ (KUZUSHI) -  ВИВЕДЕННЯ З РІВНОВАГИ 

Має-кудзуші Mae-kuzushi Вперед 

Ушіро-кудзуші Ushiro-kuzushi Назад 

Мігі-кудзуші  Migi-kuzushi Вправо 

Хідарі-кудзуші Hidari-kuzushi Вліво 

Має-мігі-кудзуші Mae-migi-kuzushi Вперед-вправо 

Має-хідарі-кудзуші Mae-hidari-kuzushi Вперед-вліво 

Ушіро-мігі-кудзуші Ushiro-migi-kuzushi Назад-вправо 

Ушіро-хідарі-кудзуші Ushiro-hidari-kuzushi Назад-вліво 

8 УКЕМІ (UKEMI) - ПАДІННЯ  

Йоко (Сокухо) –укемі Yoko (Sokuho) –ukemi На бік 

Ушіро (Кохо) –укемі Ushiro (Koho) –ukemi На спину 

Має (Дзенпо) –укемі Mae (Zenpo) –ukemi На живіт 

Дзенпо-тенкай-укемі Zenpo-tenkai-ukemi Кувирком 

5 КЮ. ЖОВТИЙ ПОЯС. (після відвідування мінімум 50 тренувань з дзюдо після отримання 6 

КЮ) 

NAGE – WAZA. НАГЕ-ВАЗА (КИДКИ). 

De-ashi-harai Де-аші-харай Бокова підсічка під виставлену ногу 

Hiza-guruma Хідза-гурума Підсічка в коліно під відставлену ногу 

Sasae-tsurikomi-ashi Сасає-цурікомі-аші Передня підсічка під виставлену ногу  

Uki-goshi Укі-гоші  Кидок через стегно скручуванням 

O-soto-gari О-сото-гарі Відхват 

O-goshi  О-гоші Кидок через стегно  

O-uchi-gari О-учі-гарі Зацеп зсередини гомілкою 

Seoi-nage Сеоі-наге Кидок через спину 

KATAME – WAZA. КАТАМЕ-ВАЗА (СКОВУЮЧІ ДІЇ). 

Hon-kesa-gatame Хон-кеса-гатаме Утримання з боку 

Kata-gatame Ката-гатаме Утримання збоку, блокуючи плече 

Yoko-shiho-gatame Йоко-шіхо-гатаме Утримання поперек 

Kami-shiho-gatame Камі-шіхо-гатаме Утримання з сторони голови 
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Tate-shiho-gatame Тате-шіхо-гатаме Утримання верхи 

Yoko-kaeri-waza Йоко-каері-ваза Переворот з захватом рук 

Yoko-kaeri-waza Йоко-каері-ваза Переворот з захватом руки і ноги 

Yoko-kaeri-waza Йоко-каері-ваза 
Переворот ключем захватом пояса і руки з під 

плеча 

 

4 КЮ. ОРАНЖЕВИЙ ПОЯС. ( в спортивному розділі, після 6 місяців навчання по  

отриманню 5 КЮ) 

NAGE-WAZA. НАГЕ-ВАЗА (КИДКИ). 

Ko-soto-gari Ко-сото-гарі Задня підсічка 

Ko-uchi-gari Ко-учі-гарі Підсічка з середини 

Koshi-guruma Коші-гурума Кидок через стегно з захватом голови 

Tsurikomi-goshi Цурікомі-гоші Кидок через стегно з захватом відлоги  

Okuri-ashi-harai Окурі-аші-харай Бокова підсічка в темп кроків 

Tai-otoshi Тай-отоші Передня підніжка 

Harai-goshi Харай-гоші Підхват стегном 

Uchi-mata Учі-мата Підхват з середини 

KATAME-WAZA. КАТАМЕ-ВАЗА (СКОВУЮЧІ ДІЇ). 

Kuzure-kesa-

gatame 

Кузуре-кеса-

гатаме 

Утримання збоку з захватом з під 

руки 

Makura-kesa-

gatame 

Макура-кеса-

гатаме 

Утримання збоку з захватом 

своєї ноги 

Ushiro-kesa-gatame Ушіро-кеса-гатаме 
Утримання з боку голови 

висідом 

Kuzure-yoko-shiho-

gatame 

Кузуре-йоко-шіхо-

гатаме 

Утримання поперек з захватом 

руки 

Kuzure-kami-shiho-

gatame 

Кузуре-камі-шіхо-

гатаме 

Утримання з боку голови, з 

захватом руки і пояса 

Kuzure-tate-shiho-

gatame 

Кузуре-тате-шіхо-

гатаме 

Утримання верхом з захватом 

руки 

Ne-kaeri-waza Не-каері-ваза Переворот ногами знизу 

Mae-ashi-tori-waza Мае-аші-торі-ваза  
Прохід на утримання з сторони 

ніг 

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ. 

НАГЕ-ВАЗА (КИДКИ) 

Kouchi-gake Ко-учі-гаке  Однойменний зацеп гомілкою з середини 

Tsubame-gaeshi Цубаме-гаеші Контрпідсічка від підсічки 

RENZOKU-WAZA. РЕНСОКУ-ВАДЗА (КОМБІНАЦІЇ) 

Укі-гоші – Тай-отоші Кидок через стегно – Передня підніжка 

Коші-гурума – Харай-гоші Кидок через стегно – Підхват стегном 

Цурікомі-гоші – Учі-мата  Кидок через стегно – Підхват з середини  

Де-аші-харай – Тай-отоші Бокова підсічка – Передня підніжка 

Де-аші-харай – Сасає-цурікомі-аші Бокова підсічка – Передня підсічка 

Де-аші-харай – Харай-гоші Бокова підсічка – Підхват 

Де-аші-харай – Учі-мата Бокова підсічка – Підхват з середини  

Де-аші-харай – Сеоі-наге Бокова підсічка – Кидок через спину 

3 КЮ. ЗЕЛЕНИЙ ПОЯС. ( в спортивному розділі, після 6 місяців навчання по отриманню 4 

КЮ) 

* в відновлюваному – мінімум після 1 року від отримання 4 КЮ 

NAGE-WAZA. НАГЕ-ВАЗА (КИДКИ). 

Ko-soto-gake Ко-сото-гаке Зацеп ззовні гомілкою 

Tsuri-goshi Цурі-гоші Кидок через стегно з захватом пояса 
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Yoko-otoshi Йоко-отоші Бокова підніжка на п’ятці (сідаючи) 

Ashi-guruma Аші-гурума 
Кидок через ногу в сторону, 

скручуванням (під відставлену ногу) 

Hane-goshi Хане-гоші Підсад стегном і гомілкою 

Harai-tsurikomi-ashi Харай-цурікомі-аші Передня підсічка під відставлену ногу 

Tomoe-nage Томое-наге 
Кидок через голову з упором стопою в 

живіт 

Kata-guruma Ката-гурума Кидок через плечі «млин» 

KATAME-WAZA. КАТАМЕ-ВАДЗА (СКОВУЮЧІ ДІЇ). 

Kata-juji-jime Ката-джуджі-джіме 
Задушення спереду схрещенням кистей 

рук (одна долоня вверх, друга вниз) 

Gyaku-juji-jime Гяку-джуджі-джіме 
Задушення спереду схрещенням кистей 

рук (долоні вверх) 

Nami-juji-jime Намі-джуджі-джіме 
Задушення спереду схрещенням кистей 

рук (долоні вниз) 

Okuri-eri-jime Окурі-ері-джіме Задушення ззаду двома відлогами 

Kata-ha-jime Ката-ха-джіме 
Задушення ззаду відлогою, виключаючи 

руку 

Hadaka-jime Хадака-джіме Задушення ззаду плечем і передпліччям 

Ude-garami Уде-гарамі Вузол ліктя  

Ude-hishigi-juji-

gatame 

Уде-хішігі-джуджі-

гатаме 
Важіль ліктя захватом руки між ніг 

 

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ. 

НАГЕ-ВАЗА (КИДКИ) 

Kata-ashi-dori-Sasae-tsurikomi-

ashi 

Ката-аші-дорі-Сасае-

цурікомі-аші 

Передня підсічка захватом 

ноги 

Kata-ashi-dori-O-uchi-gari Ката-аші-дорі-О-учі-гарі 
Зацеп з середини захватом 

ноги 

Kata-ashi-dori-Harai-goshi Ката-аші-дорі-Харай-гоші Підхват з захватом ноги 

Kata-ashi-dori-Tai-otoshi Ката-аші-дорі-Тай-отоші  
Передня підніжка з захватом 

ноги 

Morote-gari Мороте-гарі Кидок захватом ніг 

Kuchiki-taoshi Кучікі-таоші Кидок захватом за підколінок 

Kibisu-gaeshi Кібісу-гаеші Кидок захватом за п’ятку 

RENZOKU-WAZA.РЕЭНСОКУ-ВАЗА (КОМБІНАЦІЇ) 

Харай-гоші – Тай-отоші Підхват – Передня підніжка 

Ко-сото-гакэ – Кібісу-гаеші Зацеп гомілкою ззовні – Кидок захватом за п’ятку 

О-учі-гарі – Ко-учі-гаке 
Зацеп гомілкою з середини – Однойменний зацеп 

гомілкою з середини  

О-учі-гарі – Тай-отоші Зацеп гомілкою з середини – Передня підніжка 

О-учі-гарі –Сеої-наге Зацеп гомілкою з середини – Кидок через спину 

Тай-отоші – О-учі-гарі Передня підніжка – Зацеп гомілкою з середини  

Сеої-наге – О-учі-гарі Кидок через спину – Зацеп гомілкою з середини  

Де-аші-харай – Кучікі-таоші Бокова підсічка – Кидок захватом за підколінок  

КАТАМЕ-ВАЗА (СКОВУЮЧІ ДІЇ) 

Ryote-jime Рете-джіме Задушення спереду кистями 

Sode-guruma-jime Соде-гурума-джіме 
Задушення спереду відлогою і 

передпліччям скручуванням 

Kesa-ude-hishigi-gatame Кеса-уде-хішігі-гатаме Важіль ліктя від утримання з боку 

Kesa-ude-garami Кеса-уде-гарамі Важіль ліктя від утримання з боку 
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2 КЮ. СИНІЙ ПОЯС. ( в спортивному розділі, після 6 місяців навчання по            

отриманню 3 КЮ) 

* в відновлюваному – мінімум після 1 року від отримання 3 КЮ 

NAGE-WAZA. НАГЕ-ВАЗА (КИДКИ) 

Sumi-gaeshi Сумі-гаеші Кидок через голову підсадом гомілкою з захватом за 

тулуб 

Tani-otoshi Тані-отоші Задня підніжка на п’ятці (сідаючи) 

Seoi-otoshi Сеої-отоші Кидок через спину (плече) з коліна (колін) 

Sukui-nage Сукуї-наге Зворотній переворот з підсадом стегном 

Utsuri-goshi Уцурі-гоші Кидок через стегно з підбивом 

O-guruma О-гурума Кидок через ногу вперед скручуванням 

Soto-makikomi Сото-макікомі Кидок через спину (спину) захватом руки під плече 

Uki-otoshi Укі-отоші Кидок виведенням з рівноваги вперед  

KATAME-WAZA. КАТАМЕ-ВАЗА (СКОВУЮЧІ ДІЇ) 

Ude-hishigi-waki-gatame Уде-хішігі-вакі-гатаме 
Важіль ліктя усередину захватом руки 

під плече 

Ude-hishigi-hara-gatame Уде-хішігі-хара-гатаме Важіль ліктя усередину через живіт 

Ude-hishigi-hiza-gatame Уде-хішігі-хідза-гатаме 
Важіль ліктя усередину при допомозі 

ноги зверху 

Ude-hishigi-ude-gatame Уде-хішігі-уде-гатаме 
Важіль ліктя усередину притискуючи 

руку до ключиці 

Ude-hishigi-ashi-gatame Уде-хішігі-аші-гатаме Важіль ліктя усередину ногою 

Tsukkomi-jime Цуккомі-джіме Задушення спереду двома відлогами  

Katate-jime Катате-джіме Задушення спереду передпліччям 

Sankaku-jime Санкаку-джіме 
Задушення ногами захватом голови і 

руки 

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ. 

НАГЭ-ВАЗА (КИДКИ) 

O-soto-otoshi О-сото-отоші Задня підніжка 

Te-guruma Те-гурума Боковий переворот 

Obi-otoshi Обі-отоші 
Зворотній переворот з захватом пояса 

руками 

Yama-arashi Яма-араші 
Підхват з захватом рукава і зворотнім 

захватом однойменної відлоги 

Hikkomi-gaeshi Хіккомі-гаеші 
Кидок через голову з підсадом 

гомілкою з захватом пояса 

Tawara-gaeshi Тавара-гаеші 
Кидок через голову з зворотнім 

захватом тулуба зверху 

Hane-makikomi Хане-макікомі 
Підсад стегном і гомілкою в падінні з 

захватом руки під плече 

Uchi-makikomi Учі-макікомі 
Кидок через спину скручуванням з 

захватом руки на плече («вертушка») 

O-soto-

makikomi 

О-сото-

макікомі 

Відхват в падінні з захватом руки під 

плече 

Harai-makikomi 
Харай-

макікомі 

Підхват в падінні з захватом руки під 

плече 

Uchi-mata-

makikomi 

Учі-мата-

макікомі 

Підхват зсередини в падінні з захватом 

руки під плече 

RENZOKU-WAZA. РЕНСОКУ-ВАЗА (КОМБІНАЦІЇ) 

Tai-otoshi – Kuchiki-

taoshi 

Тай-отоші – Кучікі-

таоші 

Передня підніжка – Кидок захватом за 

підколінок 

Sasae-tsurikomi-ashi –

O-soto-otoshi 

Сасае-цурікомі-аші – 

О-сото-отоші 

Передня підніжка – Задня підніжка 
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Seoi-nage – Ko-uchi-

gake 

Сеої-наге – Ко-учі-

гарі 

Кидок через спину – Підсічка зсередини 

Uchi-mata –O-uchi-gari Учі-мата – О-учі-гарі Підхват з середини - Зацеп зсередини 

гомілкою 

Ko-uchi-gari – Seoi-

nage 

Ко-учі-гарі – Сеої-

наге 

Підсічка з середини - Кидок через спину  

O-uchi-gari – Uchi-mata О-учі-гарі – Учі-мата Зацеп зсередини гомілкою - Підхват 

зсередини  

Kuchiki-taoshi – Seoi-

nage 

Кучікі-таоші – Сеої-

наге 

Кидок захватом за підколінок – Кидок через 

спину  

O-soto-otoshi – Seoi-

nage 

О-сото-отоші– Сеої-

наге 

Задня підніжка - Кидок через спину  

КАТАМЕ ВАЗА (СКОВУЮЧІ ДІЇ) 

Ude-hishigi-sankaku-

gatame 

Уде-хішігі-санкаку-

гатаме 

Важіль ліктя захватом голови і 

руки ногами  

Ushiro-waki-gatame Ушіро-вакі-гатаме Зворотній важіль ліктя всередину 

Ude-hishigi-juji-gatame 

(kumikata) 

Уде-хішігі-джуджі-

гатаме 

(куміката) 

Важіль ліктя захватом руки між 

ніг (розірвання захисних захватів) 

 

1 КЮ. КОРИЧНЕВИЙ ПОЯС ( в спортивному розділі, після 6 місяців навчання по 

отриманню 2 КЮ) 

* в відновлюваному – мінімум після 1 року від отримання 2 КЮ 

NAGE-WAZA. НАГЕ-ВАЗА (КИДКИ) 

O-soto-

guruma 

О-сото-

гурума 

Відхват під дві ноги 

Uki-waza Укі-вадза Передня підніжка на п’ятці (сідаючи) 

Yoko-wakare Йоко-вакаре Підніжка через тулуб скручуванням 

Yoko-guruma Йоко-гурума Кидок через груди скручуванням (сідаючи) 

Ushiro-goshi Ушіро-гоші Підсад переворотом від кидка через стегно  

Ura-nage Ура-наге Кидок через груди прогнувшись 

Sumi-otoshi Сумі-отоші Кидок виведенням з рівноваги назад 

Yoko-gake Йоко-гаке Бокова підсічка з падінням 

KATAME-WAZA. КАТАМЕ-ВАЗА (СКОВУЮЧІ ДІЇ)  

Ude-hishigi-te-gatame 
Уде-хішігі-те-

гатаме 
Важіль ліктя через передпліччя в стійці 

Ude-hishigi-ude-

gatame 

Уде-хішігі-уде-

гатаме 

Важіль ліктя всередину прижимаючи 

руку до ліктьового згину в стійці 

Tomoe-jime Томое-джіме 
Задушення однойменними відлогами 

петлею скручуванням з стійки  

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ. 

KAESHI-WAZA. КАЕШІ-ВАЗА (КОНТРПРИЙОМИ) 

Uchi-mata-gaeshi Учі-мата-гаеші Виведення з рівноваги назад проти підхвата 

зсередини 

Uchi-mata-sukashi Учі-мата-

сукаші 

Виведення з рівноваги вперед проти підхвата 

зсередини 

O-uchi-gaeshi О-учі-гаеші Виведення з рівноваги назад (в зачепі) проти 

зачепа зсередини гомілкою 

Ko-uchi-gaeshi Ко-учі-гаеші Виведення з рівноваги проти підсічки зсередини  

Hane-goshi-gaeshi Хане-гоші-

гаеші 

Виведення з рівноваги назад (с зачепом) проти 

підсада стегном і гомілкою 

Harai-goshi-gaeshi Харай-гоші-

гаеші 

Виведення з рівноваги назад (с зачепом) проти 

підхвата 
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Harai-goshi – Ushiro-goshi Харай-гоші – 

Ушіро-гоші 

Підсад переворотом проти підхвата 

Uchi-mata – Tai-otoshi Учі-мата – 

Тай-отоші 

Передня підніжка проти підхвата зсередини 

Seoi-nage – Te-guruma Сеої-наге – Те-

гурума 

Боковий переворот проти кидка через спину 

Sasae-tsurikomi-ashi – 

Kuchiki-taoshi 

Сасае-

цурікомі-аші – 

Кучікі-таоші 

Кидок захватом за підколінний згин проти 

передньої підсічки 

Te-guruma – Uchi-mata Те-гурума – 

Учі-мата 

Піхват з середини проти бокового перевороту 

Ko-soto-gake – Uchi-mata Ко-сото-гаке – 

Учі-мата 

Підхват з середини проти зачепа голінню 

Ko-uchi-gari – Ko-soto-

gari 

Ко-учі-гарі – 

Ко-сото-гарі 

Задня підсічка проти підсічки з середини  

Seoi-nage – Ura-nage Сеої-наге – 

Ура-наге 

Кидок через груди прогином против кидка через 

спину 

Uchi-mata – Te-guruma Учі-мата – Те-

гурума 

Боковий переворот проти підхвату з середини  

Атестаційні вимоги для присвоєння кваліфікаційних ступенів ДАН 

1 Дан 2 Дан 3 Дан 4 Дан 

Наге-но-ката. 

Розділи: Те-вадза, 

Коші-вадза, Аші-

вадза 

Наге-но-ката 
Наге-но-ката, 

Катаме-но-ката 

Наге-но-ката, 

Катаме-но-ката 

    

5 Дан 6 Дан 7 Дан 8 Дан 

Кіме-но-ката, 

Кодокан-гошін-

дзюцу,  

Кіме-но-ката, 

Кодокан-

гошін-дзюцу, 

Дзю-но-ката 

Дзю-но-ката, 

Іцуцу-но-ката 
Кошікі-но-ката 
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ДОДАТОК В 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення тестування рівня захисних дій проти атакуючого суперника 

для груп ПБП, СБП, СУ, ПВД, ВСМ  

 

1. Мета ы завдання 

Основною метою тестування захисних дій вихованців, спортсменів проти атакуючого 

суперника є вивчення надійності, якості та рівня проведення контрприйомів у різних ситуаціях, 

які можуть виникнути в реальних сутичках змагального характеру. Вихованець, спортсмен, 

навіть найвищого рівня, не в змозі володіти в досконалості технічними діями у всіх можливих 

положеннях і ситуаціях, які можуть виникнути в ході змагань. Але хоче він цього чи ні, йому 

необхідні навички захисту при виникненні незручних і небезпечних положень виникаючих при 

проведенні активних дій суперником.  

Однієї з головних завдань, шляхом багаторазового застосування досліджуваних захисних 

дій у сутичках різного характеру, є закріплення до автоматизму вмінь і навичок протистояти 

атакам суперника та проводити дії, що контратакують, з максимальним позитивним результатом 

для наших спортсменів.  

При цьому важливо враховувати вміння вихованця, спортсмена працювати на 

випередження, угадувати можливі атакуючі дії суперника та грамотно протистояти їм. 

 

2. Порядок проведення тестування 

 

Тестування може проводитися як під час навчально-тренувальних зборів під керівництвом 

старшого тренера та тренерів ПБП, так у ході проведення навчально-тренувального процесу 

особистим тренером вихованця. Для проведення тесту необхідно залучити 3-4 спаринг-

партнерів приблизно рівної ваги, які за завданням тренера намагаються по черзі провести 

технічна дія, а вихованець повинен продемонструвати контрприйоми або захисні дії, які він 

може протиставити діям суперника. 

Результати тестування заносяться в анкету (Додаток № 1). В анкеті наведений перелік 

технічних дій для тестування. Це рекомендовані, з урахуванням застосування на міжнародних 

змаганнях, але не остаточний перелік технічних дій проти яких вихованець повинен 

автоматично, на рівні м'язової чутливості проводити контрприйоми та мати навички захисту від 

них. У ході підготовки до конкретних змагань, проти конкретних суперників, при необхідності 

варто вносити корективи в запропоновану анкету.  

У ході проведення даного тесту ми зможемо визначити ступінь надійності та рівень 

підготовленості вихованця по проведенню захисних дій проти конкретних прийомів, з обліком 

пропущених технічних дій у ході змагань, а також визначити проблемні моменти над якими 

необхідно працювати.  

 

3.Система оцінки рівня захисних дій 

 

У випадку вдало проведених захисних дій проти конкретного прийому в анкеті ставиться 

+ (плюс), при невдалому проведенні - (мінус). Після проведення тесту підраховується кількість 

плюсів і мінусів і виводиться рівень захисту у відсотках до загальної кількості технічних дій 

виконаних при тестуванні.   

Нижче наведений приклад розрахунку рівня володіння захисними діями вихованця. 

Наприклад: 

Загальна кількість технічних дій виконаних при тестуванні - 34. 

+ (плюс)   28 - кількість вдало проведених захисних дій. 

-  (мінус)  6 - кількість невдало проведених захисних дій 

Рівень захисту:   28:34 х 100 = 82,4 %, отже слабкі місця в захисті становлять 17,6 %. 

Найбільш високий рівень володіння захисними діями становить 90 і більше відсотків.  
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Після проведення тестування в анкеті вказується рівень захисних дій у відсотках і 

виставляється загальна оцінка результату тестування. 

Задовільно: рівень захисту 60 і більше відсотків.   

Незадовільно: рівень захисту менш 60 відсотків. 

Анкета складається у двох екземплярах. Один екземпляр залишається в тренера, 

відповідального за підготовку вихованця, для аналізу та наступного контролю за 

індивідуальною підготовкою вихованця і його виступів на офіційних змаганнях. Другий 

екземпляр передається вихованцю для виконання рекомендацій з підвищення рівня проведення 

захисних дій його вихованцем у ході проведення навчально-тренувальних занять із ним. 

У випадку проведення тестування члена збірної команди України особистим тренером 

спортсмена або тренером відповідальним за проведення НТЗ, один екземпляр анкети 

передається в обов'язковому порядку тренерові збірної команди України відповідального за 

підготовку спортсмена для аналізу та обліку в роботі при централізованій підготовці до 

офіційних міжнародних змагань.   

Тестування рекомендується проводити на початку централізованих навчально-

тренувальних зборів по підготовці до офіційних змагань. Особистий тренер спортсмена може 

проводити тестування одночасно зі здачею контрольно-перекладних нормативів, а також у міру 

необхідності з метою якісної підготовки до офіційних змагань. 

 

Анкета тестування захисних дій (контрприйомів) 

ПІБ спортсмена__________________________________ 

Рік народження ________________ 

Вагова категорія_____________ 

Спортивне звання ____________ 

Загальна оцінка (____% рівень захисту)  ___________________________________           

                                                                                  (задовільно, незадовільно)   

 
№  

п/п 
Перелік технічних дій  Оцінка проведення 

контрприйомів і 

захисних дій 

Рекомендації 

вправо уліво 

I У боротьбі лежачи  (в обидва боки)    

1. Задня підніжка     

2. Задня підніжка з однобічним захопленням пояса 

зверху 

   

3. Кидок через спину    

4. Кидок через спину з колін    

5. Кидок через стегно із захопленням пояса    

6. Кидок через стегно із захопленням руки та 

голови 

   

7. Передня підніжка    

8. Передня підніжка з колін    

9. Підхоплення зсередини    

10. Підхоплення під дві ноги    

11. Зачіп зсередини різнойменної ноги    

12. Зачіп зсередини однойменної ноги    

13. Зачіп зовні    

14. Заступ    

15. Переднє підсікання    

16. Підсікання зсередини    

17. Бічне підсікання    

18. Кидок через голову з упором ноги в живіт    

19. Кидок через голову  підсадом гомілкою    

 РАЗОМ (+, -)    

II У боротьбі лежачи    
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а утримання (відходи)    

1. утримання збоку із захопленням руки та голови    

2. утримання з боку голови    

3. утримання верхи    

 РАЗОМ (+, -)    

б задушливі прийоми (відходи)    

1. Задушливий передпліччям позаду    

2. Задушливий відлогою позаду блокуючи руку    

3. Задушливий ногами захопленням руки та голови    

 РАЗОМ (+, -)    

в болючі прийоми (відходи)    

1. важіль ліктьового суглоба через живіт    

2. Больовий прийом із захопленням руки під плече     

3. вузол ліктя від утримання верхи     

 РАЗОМ (+, -)    

 УСЬОГО (+, -)    

 

Розрахунок рівня захисту (%)  _______________________________________________ 

     (в +(плюсів) : загальне в техн. дій х 100 

 

 

Тренер: ___________ (___________________)         Тренер: __________ (________________ ) 
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ДОДАТОК Г 

 

ПРАВИЛА 

поводження в тренувальному залі під час проведення навчально-тренувальних занять  

по дзюдо в спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю України  

 

1. Тренер і вихованці зобов'язані приходити на навчально-тренувальні заняття не пізніше 

ніж за        15 хвилин до їхнього початку. 

2. Перед навчально-тренувальними заняттями необхідно зняти із себе всі прикраси 

(кільця, ланцюжки, хрестики, сережки, годинники і т.п.). 

3. Забороняється користування мобільними телефонами, звук повинен бути відключений. 

4. Для пересування за межами татамі необхідно одягати змінне взуття. Перед входом на 

татамі взуття знімають і залишають за його межами. Ходити по татамі у взутті або босоніж по 

підлозі перед входом на татамі та після відходу з його категорично забороняється.   

5. Кімоно завжди повинне бути чистим. Не допускаються до навчально-тренувальних 

занять як тренера, так і вихованці в брудному та рваному кімоно.  

6. До початку навчально-тренувальних занять учасники повинні бути одягнені в кімоно за 

правилами, пояс щільно зав'язаний на вузол. Знімати кімоно протягом тренування заборонено, 

знімати його можна тільки з дозволу тренера, якщо це необхідно при деяких видах вправ. 

7. На початку та кінці тренування дзюдоїсти виконують уклін. Також уклін варто 

виконувати при вході в спортивний зал, вході на татамі та відході з них. 

8. До партнера, якого вибрав учень або йому призначив тренер необхідно проявляти 

повагу та чесність. 

9. Без дозволу тренера не можна залишати зал до кінця тренування. 

10. Особиста гігієна: нігті на ногах і на руках повинні бути обстрижені, зачіска повинна 

бути короткої, у дівчин волосся повинні бути стягнуті гумкою або пов'язкою. Після закінчення 

тренування або змагань в обов'язковому порядку варто приймати душ. Вихованці та тренера не 

виконуючі правила особистої гігієни до занять не допускаються. 

11. Особисте кімоно завжди забирається із собою, для приведення його в порядок 

(сушіння, прання, прасування і т.п). Забороняється залишати кімоно в DOJO (тренувальному 

залі) через можливість зараження шкірними захворюваннями. Кімоно для дзюдоїста - священно. 

12. На тренуванні не можна розмовляти та сміятися, заважаючи тим самим її проведенню. 

Заборонено всі розмови не дотичні дзюдо. 

13. Поведінка тренерів і вихованців повинне бути коректним, поважним. Заборонено 

лайку, нецензурна лексика, агресивні дії. Тренери та вихованці, що порушили поводження 

відстороняються від участі в навчально-тренувальних заняттях до винесення рішення 

тренерською радою про допуск їх до роботи або тренувань.  

14. Дзюдоїст, що відпочиває обов'язково стежить за поясненнями тренера та діями, що 

відбуваються, на татамі, лежачи або сидячм завжди коректно повернутися в напрямку до центра 

татамі. 

15. Лежати під час навчально-тренувальних занять категорично заборонено. Сидіти можна 

тільки в положенні ZA-ZEN (на колінах) або в позі кравця. 

16. Під час проведення навчально-тренувальних занять забороняється їсти або жувати. 

Дозволено в перервах угамовувати спрагу (пити в невеликих кількостях воду, сік, морс і т.д., 

крім спиртних напоїв). 

17. Кожен учасник навчально-тренувального процесу зобов'язаний піклуватися про 

чистоту DOJO (тренувального залу). 
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ДОДАТОК Д 

 

Особисті дані 

ПРІЗВИЩЕ,                                                                                                                               

ІМ'Я,                                                                                                                               

ПО БАТЬКОВІ                                      ІМ'Я,                                                                                                                               

ПО БАТЬКОВІ                                                                                                                                                         

ПО БАТЬКОВІ 

 

ДАТА НАРОДЖЕННЯ  

ДАТА ЗАРАХУВАННЯ В СНСЗ  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ У ВИЩУ 

ЛАНКУ ПІДГОТОВКИ 

 

СПОРТИВНЕ ЗВАННЯ (РОЗРЯД),                                                                                                                               

ДАТА ПРИСВОЄННЯ                                                                                                                            

ДАТА ПРИСВОЄННЯ 

 

ПЕРШИЙ ТРЕНЕР (ТРЕНЕРА)                                                                                                                                                                                                                                                                    

ОСОБИСТИЙ ТРЕНЕР (ТРЕНЕРА)  

ДОМАШНЯ АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ  

 

Умовні позначки 

НТП – навчально-тренувальний процес 

НТЗ – навчально-тренувальний збір 

ЗФП і СФП – загально-фізична підготовка та спеціальна фізична підготовка 

ІТП – індивідуальна технічна підготовка 

ОЗД – облік змагальної діяльності 

ІПС – інформація про потенційних суперників 

МО – медичний огляд 

в/к – вагова категорія 

СНСЗ – спеціалізована навчально-спортивний заклад 

 

Навчально-тренувальний процесс 
 

Дата та час 

проведення УТЗ 

Короткий зміст навчально -тренувальних  

занять 

Рекомендації тренера 

(домашнє завдання) 

   

   

 

Навчально-тренувальні збори 
 

Найменування та строки 

проведення НТЗ 
Короткий зміст навчально-

тренувальних занять 

Рекомендації старшого тренера 

(тренера) НТЗ 
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Динаміка ЗФП і СФП 
Дата 

проведення 

тесту 

Біг 60 

м, (с) 

Біг  

1000 м 

Стрибок з 

місця в 

довжину,с

м 

Згинання-

розгинання 

рук в упорі 

лежачи, 

кількість раз 

(дівчини) 

Згинання-

розгинання 

рук  у висі 

на 

поперечині,   

у раз 

(юнаки) 

Лазання 

по канату 

на 

швидкість 

(с) 

Жим штанги 

від грудей 

лежачи, 

максимальни

й 

Забіганн

я на 

мосту 

навколо 

голови 

на час,    

5 разів 

вправо 

та 5 разів 

уліво, (с) 

10 

перекидів 

через 

партнера 

на 

швидкість 

(с) 

Кидки на 

швидкіст

ь у раз за 

30 с 

Утікомі на 

швидкість у 

раз за 30 с 

Кидок 

манекена 

прогином 

на 

швидкість 

5 кидків, 

(с) 

Рекомендації особистого 

тренера, тренерів збірної 

команди України 

                            

 

Індивідуальна технічна підготовка 

Коронні кидки Допоміжні кидки Комбінація із 

двох кидків 

Складний тактико-

технічний комплекс 

Утримання Задушливі 

прийоми 

Больові прийоми 

              

Облік змагальної діяльності 

№ 

п/п 

Дата 

проведення  

Найменування спортивного 

заходу 

Результат 

(місце) 

Кількість 

перемог/поразок 

Короткий аналіз виступу та рекомендації тренера 

(тренерів) 

            

Інформація про потенційних суперників 

№ п/п Прізвище, 

ім'я 

Дата 

народження 

в/к ЗФП і СФП Статистика 

особистих зустрічей 

Індивідуальна техніка Тактико-технічна установка на 

сутичку (рекомендації тренера) 

                

Результати медичного обстеження 

Дата проведення медичного огляду та 

короткий результат 

Рекомендації лікаря Дата одержання травми, 

короткий епікриз, строк 

реабілітації та дата поновлення 

УТЗ 

Рекомендації лікаря 

        



ДОДАТОК Е 

 

Термінологія дзюдо. 

Ashi (Асі) - Нога (ноги) 

Ashi Waza (Асі-вадза) - Прийоми, проведені переважно ногами. 

Ashi Guruma (Асі-гурума) - Варіант передньої підніжки (варіант підхоплення під обидві ноги), 

при якому атакуюча нога не стосується поверхні татамі (колесо через ногу) 

Atama (Атама) – Голова 

Awasete (Авасет) – Складність 

Ayumi (Аюмі) - Крок, пересування 

Bu (Бу) – Бій 

Bu Do (Будо) - Загальне поняття для видів єдиноборств 

Waza (Вадза) - Прийом, техніка 

Waza Ari (Вадза-арі) - Друга оцінка у двобої, уважається половиною «іппон» 

Waza ari awasete ippon (Вадза-арі авасет іппон) - Борець, який провів 2 прийоми, оцінених 

«вадза-арі», достроково оголошується переможцем сутички 

Gachi (Гачі) – Перемога 

Gake (Гаку) – Зачіпатися 

Gari (Гару) - Шлях, рух 

Gi (Гі) – Одяг 

Go (Го) - 5, П'ять 

Go Kyu (Го кю) - 5 груп технік дзюдо 

Goshi (Гоші) – Стегно 

Guruma (Гурума) – Колесо 

Gyaku-jujijime (Гяку-дзюдзі-дзиме) - Задушливий прийом захопленням отворотів долонями на 

хрест. Долоні розгорнуті назовні 

Daki age (Дакі-аге) - Підйом з обхватом тулуба супротивника 

Daki wakare (Даки-вакаре) - Кидок через груди із захопленням тулуба (кидок ривком по 

напрямку від супротивника з обхватом його руками) 

Dan (Дан) - Ступінь майстерності 

De (Де) – Уперед 

Ju (Дзю) - М'який, гнучкий, десять 

Judo (Дзюдо) - Гнучкий шлях 

Judogi (Дзюдогі) – Форма дзюдоїста синій або білий кольори, що складається з куртки, штанів і 

пояса 

Judoka (Дзюдока) – дзюдоїст 

Do (До) - Принцип, навчання, шлях 

Dojo (Дожо) - Місце для занять дзюдо 

Dori (Доры) – Поєдинок 

De ashi harei (Де-асі-харай) - Бічне підсікання під виставлену ногу  

 Eri (Ері) – комір 

 E (Йо) - 4, чотири 

 Yoko Wakare (Еко-вакаре) - Передня підніжка на п’ятці під однойменну ногу (кидок ривком по 

напрямку від супротивника) 

Yoko Gake (Йоко-гаке) - Підсікання під різнойменну п'яту з падінням (бічний зачіп) 

Yoko Guruma (Йоко -гурума) - Кидок через груди з падінням скручуванням убік (колесо вбік) 

Yoko Otosi (Йоко -отосі) - Бічна підніжка на п’ятці (перекидання вбік) 

Yoko siho Gatame (Йоко -сіхо-гатаме) - Утримання поперек 

Yoko sutemi Waza (Йоко -сутеми-вадза) - Прийоми, проведені з падінням атакуючі на бік 

Za (за) – Місцезнаходження 

Rei (рей) - Церемоніальний уклін 

Za rei (За рей) - Більш церемоніальний привіт на колінах 

Ichi (Ічі) - 1, один 
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Ippon (Іппон) - Вища оцінка у двобої, що негайно приводить до перемоги дзюдоїста, який 

провів прийом  

Ippon seoi Nage (Іппон-сеой-наге) - Кидок через спину захопленням руки на плече (кидок зі 

звалюванням супротивника на спину після захоплення однієї руки) 

Kami siho Gatami (Камі-сіхо-гатаме) - Утримання з боку голови 

Kano (Кано) - Засновник дзюдо 

Kancesu-Waza (Кансецу-вадза) - Больові прийоми на суглоби 

Kata (Ката) - Форма, плече 

Kata Gatami (Ката-гатаме) - Утримання збоку із захопленням голови ближньою рукою 

Kata Gurumi (Ката-гурума) - Кидок через плечі, млин (колесо через плечі) 

Kata jujijime (Ката-дзюдзі-дзіме) - Задушливий прийом попереду передпліччям із захопленням 

за однойменні одвороти 

Kata Waza (Катаме-вадза) - Техніка сковування 

Kata te jume (Ката-те-дзіме) - Задушливий прийом передпліччями захопленням за дальній 

отворот 

Kata ha jime (Ката-ха-дзіме) - Задушливий прийом позаду із захопленням отворота та руки під 

плече 

Ken Du (Кен ду) - Мистецтво показувати 

Kiken Gachi (Kікен гачі) - Перемога здачею супротивника 

Kinsa (Кінза) - Оцінка сутички, найменша технічна перевага, не показується, не оголошується 

Ko (До) – Мало 

Kosi Waza (Косі-вадза) - Прийоми, проведені переважно тазостегновим суглобом 

Kosi Gurumi (Косі-гурума) - Кидок через стегно із захопленням шиї (колесо через поперек) 

Koshi (Коші) – Стегно 

Ko soto Gake (Ко-сото-гаке) - Зачіп зовні різнойменною ногою (зачіп ближньою ногою зовні) 

Ko sonj Gari (Kо-сото-гарі) - Підсікання під п'яту, кидок суперника з ривком на себе за ногу 

"ближньою ногою" зовні 

Ko uti Gaeshi (Ко-уті-гаесі) - Відповідний (контр) прийом від однойменного зачепа (підсікання) 

зсередини, контрбросок від "ко-уті-гарі" 

Qjuri kami siho Gatame (Кудзуре-камі-сіхо-гатаме) - Варіант утримання з боку голови із 

захопленням руки та пояси 

Qjure kesa Gatame (Кудзуре-кеса-гатаме) - Зворотне втримання збоку 

 Торуй - розгорнуть головою до ніг  

Q (Ку) - 9, дев'ять 

Qjusi (Кудзусі) - Виведення з рівноваги 

Qmikate (Куміката) – Захоплення 

Kesa Gatame (Кеса-гатаме) - Утримання збоку захопленням руки та голови 

Kyu (Кю) - Учнівський ступінь, клас 

Maitta (Маіта) - «Я переможений», «Я здаюся» 

Mate (Маті) – Зупинитися 

Moqso (Мокусо) - Концентрація із закритими очами 

Masutemi-waza (Mасутемі вадза) - Прийоми, проведені з падінням атакуючого на спину 

Migi (Миті) – Праворуч 

Mune (Муне) – Груди 

Mune Gatame (Муне гатаме) - Контроль грудей 

Nage (Наге) – Кидок 

Nage-waza (Наге-вадза) - Tехніка кидків 

Nami (Нами) – Нормально 

Nami-juji-jime (Намі-дзюдзі-дзіме) - Задушливий прийом захопленням за однойменні отвороти, 

долоні розгорнуті вниз 

 Ni (Ні) - 2, два 

O (О) – Багато 

Obi (Обі) – Пояс 
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Obi-otoshi (Обі-отосі) - Переворот захопленням пояса попереду (перекидання після 

захоплення за пояс) 

O-guruma (О-гурума) - Кидок через ногу вперед скручуванням, варіант підхоплення під обидві 

ноги (велике колесо) 

O kuri-ashi harai (О куріті-асю харай) - Підсікання в темп кроків (підсікання, що проводжає 

ногусупротивника)  

O kuri-eri-jime (О курі-ері-дзіме) - Задушливий прийом позаду захопленням різнойменних 

отворотів  

O soto-gaeshi (О сото-гаесі) - Відповідний (контр) прийом від підхвата,  контркидок 

O soto-guruma (О сото-гурума) - Підхват під обидві ноги (велике зовнішнє колесо) 

O soto maki komi (О сото макі комі) - Підхват із захопленням руки під плече (під мишку) 

("намотування" суперника на себе з падінням набік) 

O uti gari (О уті гару) - Зачіп зсередини, кидок суперника з ривком на себе за ногу "далекою 

ногою" зсередини 

O uti gaeshi (О уті гаесі) - Відповідний прийом від зачепа зсередини різнойменною ногою, 

контр кидок 

O Goshi (О, гоші) - Велике стегно 

O soto Otoshi (О, сото отоші) - Високе падіння 

Osaekomi-waza (Осаекомі-вадза) – Утримання 

Randori (Рандорі) - Змагальні вправи 

Re-te-jime (Ре-те-дзіме) - Задушливий прийом обома руками 

Rei (Розвівайся) – Вітання 

Roki (Рокі) - 6, шість 

San (Сан) - 3, три 

Sankaku-jime (Санкаку-дзіме) - Задушливі прийоми ногами "трикутником" 

Sasai-curi-komi-ashi (Сасае-цурі-комі-аси) - Переднє підсікання під виставлену ногу, кидок 

упором, що вибиває, стопою в стопу супротивника після виведення його з рівноваги ривком 

нагору Sensei (сенсей) – Учитель 

 Shi (ши) - 4, чотири  

Shido (Шидо) - Зауваження  

Shime-waza (сіме-вадза) - Техніка задушливих прийомів 

Shintai (Сінтай) - Техніка пересування  

Shisei (Сісей) - Стійка  

Sode-guruma-jime (Соде-гурума-дзіме) - Задушливий прийом позаду захопленням за 

різнойменні одвороти, схрещуючи руки  

Sode-curi-komi-goshi (Соде-цурі-комі-госі) - Кидок через стегно із захопленням різнойменні 

рукава та одворота (кидок через поперек після виведення суперника з рівноваги ривком нагору з 

вибиванням тазом і вибивання його ніг з позиції захопленням різнойменні рукава та одворота) 

Soto-maki-komi (Сото-макі-комі) - Кидок захопленням руки під плече (мишку) (кидок з 

"намотуванням" супротивника на себе та падінням на бік після захоплення зовні) 

Sumi-gaeshi (Сумі-гаесі) - Кидок через голову з підсадом гомілкою (викручування 

внутрішнього кута) 

Sumi-otoshi (Сумі-отосі) - Виведення з рівноваги поштовхом назад 

Sutemi-waza (Сутемі-вадза) - Кидки, проведені з падінням атакуючого 

Seoi-otoshi (Сеой-отосі) - Кидок через спину із блокуванням ніг що атакує (перекидання після 

звалювання суперника на спину) 

Shichi (шічі) - 7, сім 

Sho (шо) - 1, один 

Soro made (Соро маде) - Кінець зустрічі 

Tai-otoshi (Тай-отосі) - Передня підніжка (скидання з тулуба) 

Tai-sabaki (Тай-сабакі) - Повороти та розвороти 

Tani-otoshi (Тані-отосі) - Підніжка на п’ятці з падінням (перекидання в долину) 

Tati-waza (Таті-вадза) - Кидки зі стійки 

Tate-siho-gatame (Тате-сіхо-гатаме) - Утримання верхи 
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Tamoe-nage (Тамое-наге) - Кидок через голову з упором стопи в живіт (кидок по траєкторії 

кругового руху) 

Te (Те) - Рука (до зап'ястя) 

Te-waza (Те-вадза) - Прийоми, проведені переважно руками 

Tyui (Тюй) - Зауваження другого рівня, рівносильно юко на користь суперника 

Tori (торуй) - Активний, виконуючий технічну дію 

Tate (таті) – Уздовж 

Tavara-gaeshi (Тавара-гаесі) - Кидок через голову після захоплення тулуба зверху, 

контрприйом 

Tatami (татамі) - Рисові солом'яні циновки 

Toketa (токета) – Вирішено 

Ude (Уде) - Рука (руки) 

Ude-garami (Уде-гарамі) - Больовий прийом - вузол руки 

Ude-hisigi (Уде-хисиги) - Больовий прийом - важіль ліктя 

Ude-hisigi-ashi-gatame (Уде-хісігі-асі-гатаме) - Больовий прийом - важіль ліктя за допомогою 

ноги 

Ude-hisigi-vaki-gatame (Уде-хиісігі-вакі-гатаме) - Больовий прийом - важіль ліктя із 

захопленням руки під мишку 

 Ude-hisigi-juji-gatame (Уде-хісігі-дзюдзі-гатаме) - Больовий прийом - важіль ліктя із 

захопленням руки між ніг 

Ude-hisigi-sankaku-gatame (Уде-хісігі-санкаку-гатаме) - Больовий прийом - важіль ліктя із 

захопленням ногами "трикутником" 

Ude-hisigi-te-gatame (Уде-хісігі-те-гатаме) - Больовий прийом - важіль ліктя з перегинанням 

через руку 

Ude-hisigi-ude-gatame (Уде-хісігі-уде-гатаме) - Больовий прийом - важіль ліктя з фіксацією 

руки супротивника руками 

Ude-hisigi-hara-gatame (Уде-хісігі-хара-гатаме) - Больовий прийом - важіль ліктя з 

перегинанням через живіт 

Ude-hisigi-hije-gatame (Уде-хісігі-хідзе-гатаме) - Больовий прийом - важіль ліктя за допомогою 

коліна 

Uki-waza (Укі-вадза) - Передня підніжка на пятке з падінням (кидок по дотичній) 

Uki-gatame (Укі-гатаме) - Утримання верхи при захопленні руки укі на болючий прийом - 

важіль ліктя 

Uki-goshi (Укі-госі) - Кидок через стегно з захопленням тулуба (кидок через поперек по 

дотичній) 

Uki-otoshi (Укі-отосі) - Виведення з рівноваги скручуванням  

Ukemi (Укемі) - Прийоми самостраховки при падіннях 

Uke (Уке) - Приймаючу техніку партнер, атакуємий 

Ura-nage (Ура-наге) - Кидок через груди (кидок за свою спину) 

Ushiro-goshi (Усіро-госі) - Підсад стегном, відповідний кидок від кидка через стегно (кидок 

стегном при атаці позаду) 

Uti-maki-komi (Уті-макі-комі) - Кидок з «намотуванням» супротивника на себе та падінням 

набік після захоплення руки під плече зсередини 

Uti-mata (Уті-мата) - Підхоплення зсередини (кидок впливом на стегно зсередини) 

Uti-mata-gaeshi (Уті-мата-гаесі) - Прийом у відповідь від підхоплення зсередини, контркидок 

Uti-mata-maki-komi (Уті-мата-макі-комі) - Підхоплення зсередини із захопленням руки під 

плече (під мишку) ("намотування" супротивника на себе з падінням набік) 

Uti-mata-sukashi (Уті-мата-сукасі) - Прийом у відповідь (контрприйом) від підхоплення 

зсередини з виведенням суперника з рівноваги 

Uzuri-goshi (Уцурі-госі) - Підсад-переворот (кидок з переворотом на поперек), "зворотне 

стегно" 

Fusegi (Фусегі) - Оборона, захист 

Fusen Gachi (Фусен гачі) - Перемога без боротьби 

Hadaka-jime (Хадака-дзіме) - Задушливий прийом позаду плечем і передпліччям 
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Hane-goshi (Хане-госі) - Підсад стегном і гомілкою (кидок через поперек з покидьком 

махом ноги обох ніг супротивника) 

Hane-goshi-gaeshi (Хане-госі-гаесі) - Відповідний прийом від підсада гомілкою та стегном, 

контр-кидок 

Hane-maki-komi (Хан-мак-комі) - Кидок через спину захопленням руки під плече (мишку) 

підсадом стегном і гомілкою (див. хане-госі) 

Harai-goshi (Харай-госі) - Підхоплення під обидві ноги (кидок через поперек рухом, що зметає, 

ноги) 

 Harai-goshi-gaeshi (Харай-госі-гаесі) - Відповідний прийом від підхоплення під обидві ноги, 

контркидок 

Harai-maki-komi (Харай-макі-комі) - Кидок підхопленням із захопленням руки під плече (під 

мишку) ("намотування" супротивника на себе з падінням набік) 

Harai-curi-komi-ashi (Харай-цурі-комі-асі) - Переднє підсікання (кидок рухом, що зметає, 

стопою після виведення супротивника з рівноваги ривком нагору та з вибиванням з позиції)  

Hija-guruma (Хідза-гурума) - Підсікання в коліно (колесо через коліно)  

Hon-kesa-gatame (Хон-кеса-гатаме) - Утримання збоку захопленням руки та голови (стара 

назва кеса-гатаме) 

 Hisi (хізі) - коліно  

Hachi (хачі) - 8, вісім 

Hajime (хаджіме) – початок 

Hansoku (хансоку) – дискваліфікація 

Hantei (хантей) – Рішення 

Hara (хара) - Середина, живіт, центр 

Hidari (хідарі) – Ліворуч 

Hiki-vaki (Хікі-вакі) – нічия 

Hon (Хон) - Нормально, принципово 

Cubame-gaeshi (Цубаме-гаесі) - Контрпідсічка від бічного підсікання (контратака ластівки) 

Cuccomi-jime (Цуккомі-дзіме) - Задушливий прийом попереду захопленням за різнойменні 

відлоги отвороти 

Curi-goshi (Цурі-госі) - Кидок через стегно захопленням за пояс (кидок через поперек після 

виведення супротивника з рівноваги ривком нагору) 

Curi-komi-goshi (Цурі-комі-госі) - Кидок через стегно захопленням відлоги (кидок через 

поперек після виведення супротивника з рівноваги ривком нагору з вибиванням тазом ніг 

супротивника з позиції) 

Cha do (Ча до) – Церемонія 

Chi (Чі) - Внутрішня енергія, життєва сила 

Chusen (Чусен) – Жереб 

Juko ( Юко) - Оцінка помітна, високе технічне дія 

Ju (Ю) - 10, десять 

Yon (Йон) - 4, чотири 

Yama-arashi (Яма-арасі) - Передні підхоплення (підхоплення під обидві ноги) із захопленням 

за рукав та однойменну відлогу. 

 


