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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ДЗЮДОЇСТІВ 
 

В.А. Кучерук, Т.Б. Кутек 
 

Спортивна підготовка дзюдоїстів – це багатогранний і 

багаторічний процес навчання, виховання і вдосконалення всіх 

сторін підготовки спортсмена, який сприяє своєчасному 

формуванню необхідних знань для оволодіння технікою і 

тактикою дзюдо та успішної спортивної діяльності [2, 3].  

Теоретична підготовка дзюдоїстів – одна із сторін спортивної 

підготовки, завдяки якій здійснюється більш ефективне 

оволодіння техніко-тактичними діями, формується впевненість у 

тренувальній та змагальній діяльності, повинна здійснюватися на 

всіх етапах багаторічної підготовки дзюдоїстів [1].  

Головними завданнями теоретичної підготовки є формування 

інтересу до обраного виду спорту, навчання спортсмена мислити 

й аналізувати як власні дії у процесі змагальної діяльності так і дії 

суперника, формування вмінь творчо вирішувати поставлені 

завдання та використовувати набуті знання у практичній 

діяльності.  

Однак, лише невелика частина спортсменів, які спеціа-

лізуються з дзюдо, мають необхідні теоретичні знання. Однією з 

причин є відсутність бажання тренерів витрачати тренувальний 

час на даний вид підготовки [1, 2]. 

Останні наукові дослідження присвячені особливостям  

психологічної підготовки юних борців, змагань, технічної і 

психологічної майстерності борців (Я.К. Коблево, 2001;                  

В.Г. Асєєв, Б.Н. Рукавицин, 2004); управлінню процесом спортив-

ного вдосконалення юних борців (О. А.  Маркиянов 2005,                  

Б.О. Джанбирбаєв, Л.І. Орєхов, 2008); фізичному і духовному 

вдосконаленню людини засобами дзюдо (О.С. Васільєва,                

В.Г. Саєнко 2011). 

Аналіз вивченої літератури та спортивної практики показує, 

що питання підбору методів з метою підвищення рівня 

теоретичної підготовки дзюдоїстів на початковому етапі 

спортивної підготовки вивчено недостатньо, що й визначило мету 

нашого  дослідження. Мета дослідження – підвищення рівня 

теоретичної підготовки юних дзюдоїстів. 



 

 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити та узагальнити наукову та спеціальну літературу 

з проблеми, яка досліджується. 

2. Визначити рівень теоретичної підготовки юних дзю-

доїстів. 

3. Підвищити рівень теоретичної підготовки юних дзю-

доїстів. 

Для вирішення завдань дослідження було використано такі 

методи дослідження: аналіз та узагальнення,  спостереження, 

бесіди, комп’ютерне тестування, технічні засоби навчання 

(відеозйомка, мультимедія, компьютер),  порівняльний аналіз. 

Об’єкт дослідження – навчально-тренувальний процес 

дзюдоїстів на етапі початкової підготовки. 

Предмет дослідження – теоретична підготовка у навчально-

тренувальному процесі дзюдоїстів. 

Дослідження проводилося на базі ДЮСШ № 2 м. Житомира 

протягом шести місяців (жовтень – березень). У дослідженні 

брали участь 20  дзюдоїстів 8–9 років.  

Тестові завдання І рівня складності: Як називається одяг 

дзюдоїста? В якій країні виникла боротьба дзюдо? Що означає 

команда “МАТЕ”? Яка найвища оцінка в боротьбі дзюдо? Як 

називається килим, на якому проходять тренування та змагання з 

боротьби дзюдо? Якого кольору пояс у людини, яка тільки почала 

займатися боротьбою дзюдо? Чи боротьба дзюдо є олімпійським 

видом спорту? Чи беруть участь жінки у змаганнях з дзюдо? Які 

технічні дії заборонено в боротьбі дзюдо? Які фізичні якості 

найбільше розвиває боротьба дзюдо? 

Тестування завдання ІІ рівня складності: Хто засновник 

світового дзюдо? Який український дзюдоїст став першим 

чемпіоном світу з боротьби дзюдо в 2009 р.? Скільки хвилин 

триває змагальна сутичка для жінок і чоловіків? Як оцінюються 

будь-які 2 кидки на ВАЗААРІ? Чи боротьба дзюдо відноситься до 

єдиноборств? Яка оцінка дається за кидок партнера на бік? Як 

називається японська школа, в якій було засновано дзюдо? Що 

означає “Дзюдо” в перекладі з японського? Яка найнижча оцінка в 

боротьбі дзюдо? Що означає команда “ОСАІКОМІ”?  

Результати проведеного тестування за І рівнем складності 

свідчать, що кількість дзюдоїстів з рівнем знань нижче середнього 



 

 

зменшилася на 30 %, із середнім рівнем збільшилася на 40 %. 

Також відмічено 20 % дзюдоїстів з вище середнього рівнем знань. 

За результатами тестування ІІ рівня складності відмічено 10 % 

дзюдоїстів із середнім рівнем знань, 70 % з вище середнього і           

20 % з високим рівнем теоретичної підготовки. 

Висновки. У навчально-тренувальному процесі дзюдоїстів на 

етапі початкової підготовки більше уваги приділяється фізичній, 

психологічній і технічній підготовці. 

У результаті тестування за І рівнем складності встановлено          

30 % дзюдоїстів з низьким рівнем теоретичної підготовки, 40 % з 

нижче середнього рівнем, 30 % із середнім рівнем. 

З метою  удосконалення рівня теоретичної підготовки з 

боротьби дзюдо у навчально-тренувальному процесі юних 

дзюдоїстів ефективним є використання електронних навчально-

методичних програм, відеоматеріалів, комп’ютерного тестування, 

аналізу та обговорення результатів змагальної діяльності. 

Результати тестування за ІІ рівнем складності показали, що 10 % 

юних дзюдоїстів мають середній рівень знань, 70 % – вище 

середнього і 20 % високий рівень теоретичної підготовки. 

Подальші наукові дослідження будуть спрямовані на підви-

щення рівня різних сторін спортивної підготовки та удоско-

налення навчально-тренувального процесу юних дзюдоїстів. 
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