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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
ТРЕНЕРІВ З ОДНОБОРСТВ
Прикладні професійні компетентності тренерів з одноборств є важливою сутнісною характе-

ристикою, від якої залежить спортивна кваліфікація атлетів, що забезпечує їхню готовність до 
змагальної діяльності в різних умовах. Крім цього, нині важливе вдосконалення професійних компе-
тентностей тренерів з одноборств та інших видів спорту в напрямі використання ними сучасних 
педагогічних технологій під час самостійної роботи (самоосвіти) та в системі їхньої професійної 
підготовки (підвищення кваліфікації), що якісним чином інтенсифікує формування професійних ком-
петентностей в одноборців. Зазначене вище підкреслює актуальність обраного напряму наукової 
розвідки та практичну складову частину очікуваних результатів дослідження. Незважаючи на значну 
кількість робіт обраного нами напряму дослідження, серед них праць, присвячених проблематиці 
вдосконалення професійних компетентностей тренерів з одноборств у системі самоосвіти (профе-
сійна підготовка та підвищення кваліфікації) із використанням новітніх педагогічних моделей, нами 
не виявлено, що потребує подальших наукових розвідок та підкреслює важливість практичної скла-
дової частини предмета й об’єкта дослідження.

Головною метою дослідження є розроблення й апробація педагогічної моделі вдосконалення про-
фесійних компетентностей тренерів із боротьби самбо під час самостійної роботи (самоосвіти).

Під час дослідження членами науково-дослідної групи використовувалися такі методи дослідження, 
як: аналіз і узагальнення результатів науково-методичної літератури, спеціальної навчально-мето-
дичної і відповідних напряму дослідження інтернет-джерел, інструментальні методи дослідження, 
експертна оцінка, біомеханічний аналіз, відеоаналіз, сучасні методики математико-статистичної 
обробки даних тощо.

З метою апробації розробленої нами педагогічної моделі проведено педагогічний експеримент, у 
якому взяли участь тренери Харківської обласної федерації самбо (n = 11 осіб) та Львівської обласної 
федерації самбо (n = 9 осіб). Результати, отримані наприкінці педагогічного експерименту, а також 
показники експертного оцінювання рівня сформованості професійних компетентностей у досліджу-
ваних тренерів із боротьби самбо (експериментальна група, спортивний та бойовий розділи) упро-
довж педагогічного експерименту свідчать про високу ефективність розробленої нами педагогічної 
моделі (з технічними засобами навчання), яка забезпечує готовність тренерів до якісної організації 
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системи багаторічної підготовки одноборців (самбісти різних вікових груп) з урахуванням їхніх інди-
відуально-типологічних особливостей. 

Перспективи подальших досліджень у зазначеному напрямі передбачають удосконалення тео-
ретичних знань та практичних умінь (професійні компетентності) тренерів із боротьби самбо в 
напрямі фармакологічного забезпечення системи багаторічної підготовки самбістів до змагань різ-
них рангів з урахуванням міжнародних антидопінгових нормативно-правових документів.

Ключові слова: боротьба самбо, бойове самбо, професійні компетентності, тренери, самоос-
віта, самостійна робота, етапи багаторічної підготовки, одноборці, тренувальний процес, педаго-
гічна модель.

Постановка проблеми. Результати виступу 
українських спортсменів різних вікових груп на 
змаганнях вищих рангів свідчать про необхід-
ність удосконалення системи їхньої багаторіч-
ної підготовки, особливо в одноборствах (дзюдо, 
греко-римська боротьба, вільна боротьба, руко-
пашний бій, кікбоксинг, боротьба самбо й інші пов-
ноконтактні одноборства). Відповідно до вищеза-
значеного, простежується важливість тренерської 
ролі, особливо на етапах початкової підготовки 
одноборців. Неправильну, помилкову та недо-
вершену техніко-тактичну підготовленість, закла-
дену в атлетів на початковому етапі багаторічної 
їх підготовки, важко виправити на подальших 
етапах (підготовка до вищих досягнень; макси-
мальна реалізація індивідуальних можливостей; 
збереження вищої спортивної майстерності) [1; 2]. 
Зазначений негативізм призводить до зменшення 
результативності спортсменів та збільшення часу 
на їх техніко-тактичну підготовку.

Прикладні професійні компетентності трене-
рів з одноборств є важливою сутнісною характе-
ристикою, від якої залежить спортивна кваліфі-
кація одноборців, що, безсумнівно, забезпечує 
їхню готовність до змагальної діяльності в різних 
умовах. Крім цього, нині важливе вдосконалення 
професійних компетентностей тренерів з одно-
борств та інших видів спорту в напрямі викори-
стання ними сучасних педагогічних технологій 
під час самостійної роботи (самоосвіти) та в сис-
темі їхньої професійної підготовки (підвищення 
кваліфікації), що якісним чином інтенсифікує 
формування професійних компетентностей в 
одноборців. Зазначене вище підкреслює акту-
альність обраного напряму наукової розвідки та 
практичну складову частину очікуваних результа-
тів дослідження. 

Дослідження виконано відповідно до планів 
науково-дослідної роботи і дослідно-конструктор-
ських робіт кафедри теорії і методики фізичної 
культури та спортивних дисциплін Державного 
закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 
та кафедри фехтування, боксу та національних 
одноборств Львівського державного універси-
тету фізичної культури імені Івана Боберського 
(2019–2020 рр.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз науково-методичної та спеціальної літе-

ратури, інтернет-джерел (1 блок 1 етапу дослі-
дження, серпень 2019 р.) у напрямі організації 
системи професійної освіти майбутніх тренерів з 
одноборств дозволив нам визначити низку науков-
ців: О.Р. Задорожну, Ю.А. Бріскіна, М.П. Пітина [3], 
А.В. Сватьєва [4], Є.О. Павлюка [5], Б.М. Кіндзера 
[6], інших учених і практиків: М.С. Буренка, 
О.В. Котова, В.І. Левківа, В.В. Назаренка, 
Д.О. Пере пльотчикова, В.А. Фрицюка, К.В. Царенка, 
Т.В. Чопика, А.М. Чуха). Напрацювання зазначених 
вище вчених і практиків є корисними для впрова-
дження в систему професійної підготовки (підви-
щення кваліфікації й удосконалення професійних 
компетентностей) діючих тренерів з одноборств.

На думку членів науково-дослідної групи, ціка-
вими за своєю сутнісною характеристикою та 
змістовою частиною є наукові праці Б.М. Кіндзера 
[7], К.В. Ананченка [8], В.П. Бізіна, Д.О. Миргород, 
О.В. Хацаюка [9], А.П. Коноха [10], інших уче-
них і практиків: О.В. Аніщенка, С.А. Карасєвича, 
Р.П. Карпюка, І.Ю. Кузнецова, Є.О. Павлюка, 
С.О. Сисоєва, С.П. Червоної, А.В. Цьося, у яких 
розкриваються методологічні особливості вико-
ристання ефективних педагогічних технологій у 
системі професійної освіти майбутніх тренерів із 
національних, традиційних та східних одноборств.

Під час подальшого аналізу спеціальної нау-
ково-методичної літератури нашу увагу привер-
нули роботи А.С. Сіцінського [11], І.В. Гавриша 
[12], С.А. Божка [13], О.М. Ставицького [14], 
інших учених і практиків: Н.А. Башавець, 
О.Є. Грибанова, О.В. Зуб, О.В. Керкеша-Попова, 
Ю.М. Козловського, С.Г. Кравця, Ю.І. Медвідь, 
М.Л. Ростока, Л.Г. Солодовникова, Ю.С. Таймасова, 
О.О. Туриці, О.В. Хацаюка, у яких висвітлені акту-
альні питання використання сучасних педагогічних 
моделей (технології), які сприяють формуванню 
професійних компетентностей у представників різ-
них груп населення. 

Незважаючи на значну кількість робіт обраного 
нами напряму дослідження, присвячених пробле-
матиці вдосконалення професійних компетентно-
стей тренерів з одноборств у системі самоосвіти 
(професійна підготовка та підвищення кваліфіка-
ції) із використанням новітніх педагогічних моде-
лей, нами не виявлено, що потребує подальших 
наукових розвідок та підкреслює важливість 
практичної складової частини предмета й об’єкта 
дослідження.
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Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
розроблення й апробація педагогічної моделі вдо-
сконалення професійних компетентностей трене-
рів із боротьби самбо під час самостійної роботи / 
самоосвіти.

Для досягнення мети дослідження планува-
лося вирішити такі завдання:

– провести аналіз науково-методичної та спе-
ціальної літератури, інтернет-джерел у напрямі 
організації системи професійної освіти майбутніх 
тренерів з одноборств;

– визначити ефективні педагогічні технології 
(методики), які використовуються під час профе-
сійної освіти майбутніх тренерів із національних, 
традиційних та східних одноборств;

– дослідити основні ефективні педагогічні 
моделі (технології), які сприяють формуванню 
професійних компетентностей у представників 
різних груп населення; 

– розробити й апробувати змістово-функціо-
нальну модель удосконалення професійних ком-
петентностей тренерів з одноборств (на прикладі 
тренерів із боротьби самбо) у системі їхньої само-
освіти.

Методи дослідження: аналіз і узагальнення 
результатів науково-методичної літератури та 
спеціальної навчально-методичної, відповідних 
напряму дослідження інтернет-джерел, інструмен-
тальні методи дослідження, експертна оцінка, біо-
механічний аналіз, відеоаналіз, сучасні методики 
математико-статистичної обробки даних тощо.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
організовано в період 2019–2020 рр., на базі про-
відних спортивних клубів (секцій): Харківської 
обласної федерації самбо Національної феде-
рації самбо України та Львівської обласної 
федерації самбо Національної федерації самбо 
України. З метою якісної організації дослідження 
було створено науково-дослідну групу, до складу 
якої увійшли провідні вчені та практики зазначе-
ного напряму наукової розвідки: Б.М. Кіндзер, 
Н.А. Башавець, Ю.С. Таймасов, О.В. Зуб, 
В.В. Артеменко. 

Надалі членами науково-дослідної групи (1 етап 
2 блока дослідження, вересень 2019 р.) шляхом 
експертного оцінювання та на підставі врахування 
наявних звітів про спортивні результати виступу 
одноборців різних вікових груп на змаганнях різних 
рангів зазначених вище спортивних клубів (секцій) 
Харківської та Львівської областей із боротьби 
самбо встановлені такі суперечності між: 

– достатніми рівнем розвитку теоретичних 
знань та практичних навичок тренерського складу 
(рівень розвитку їхніх професійних компетентно-
стей) в організації тренувального процесу самбіс-
тів різних вікових груп та ігноруванням тренерами 
основних теоретико-методичних положень щодо 
організації системи багаторічного тренування 

одноборців різних вікових груп під час практичної 
діяльності; 

– наявністю високих показників у змагальній 
діяльності окремих самбістів та недостатнім рів-
нем використання сучасних педагогічних техноло-
гій (методик) у системі їх багаторічної підготовки;

– наявністю необхідного професійно-при-
кладного комплексу методичного забезпечення в 
напрямі всебічної підготовки одноборців у системі 
їх багаторічної підготовки та не використання його 
дієвого арсеналу у тренерській діяльності; 

– достатнім рівнем методичної та практичної 
підготовленості в організації окремого тренуваль-
ного заняття та недотриманням тренерами алго-
ритмізації та відповідної прикладної термінології 
під час окремого тренування. 

Крім зазначених вище суперечностей, чле-
нами науково-дослідної групи встановлено, що 
під час підготовчої частини тренувального заняття 
окремими тренерами ігнорується послідовність 
(алгоритм) її проведення, що може призвести до 
травмування спортсменів під час відпрацювання 
навчальних питань, передбачених основною 
частиною тренувального заняття. Зазначений 
негативізм потребує відповідної корекції та контр-
олю з боку посадових осіб, які безпосередньо від-
повідають за дотриманням заходів попередження 
травматизму (техніка безпеки) під час тренуваль-
ного процесу одноборців. 

Відповідно до вищевикладеного та результатів 
аналізу науково-методичної та спеціальної літера-
тури (інтернет-ресурси), членами науково-дослід-
ної групи (2 етап дослідження, жовтень 2019 р. – 
жовтень 2020 р.) було розроблено й апробовано 
педагогічну модель удосконалення професійних 
компетентностей тренерів із боротьби самбо 
(спортивний та бойовий розділи) під час самостій-
ної роботи (самоосвіти, рис. 1).

З метою апробації зазначеної вище педаго-
гічної моделі в системі багаторічного тренування 
одноборців (самбісти різних вікових груп) чле-
нами науково-дослідної групи організовано педа-
гогічний експеримент, у якому взяли участь тре-
нери Харківської обласної федерації самбо НФСУ  
(n = 11 осіб) та Львівської обласної федерації 
самбо НФСУ (n = 9 осіб). 

До початку педагогічного експерименту тренери 
з боротьби самбо (спортивний та бойовий розділи) 
за рівнем сформованості професійних компе-
тентностей (рівнем професійної підготовленості) 
достовірно не відрізнялися (Р ≥ 0,05). Педагогічний 
експеримент організовано з урахуванням загаль-
ноприйнятих світових етичних норм, яких варто 
дотримуватися вченим під час проведення різ-
ного роду наукових досліджень. Усі досліджуванні 
тренери контрольної й експериментальної груп, а 
також члени науково-дослідної групи дали згоду 
на участь у педагогічному експерименті. 
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Рис. 1. Модель удосконалення професійних компетентностей тренерів із боротьби самбо  
під час самостійної роботи (самоосвіти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета – удосконалення професійних компетентностей тренерів із боротьби самбо під час 
самостійної роботи (самоосвіти) 

 

Педагогічні умови:  
– удосконалення змісту комплексів методичного забезпечення професійної освіти (самоосвіти) 
тренерів із боротьби самбо (спортивний та бойовий розділи) шляхом уведення прикладної тематики, 
розробленої з урахуванням специфіки виду спорту тренерів; 
– упровадження дієвих форм професійного вдосконалення та самостійної роботи тренерів із боротьби 
самбо (спортивний і бойовий розділи), спрямованих на вдосконалення ключових професійних 
компетентностей (технічна, тактична, теоретична, методична, функціональна, фармакологічна, 
інноваційна, психологічна), які забезпечують готовність до організації системи багаторічної 
підготовки самбістів різних вікових груп; 
– інтеграція набутих знань (ключові професійні компетентності) в алгоритмізації професійної 
діяльності шляхом упровадження в систему багаторічної підготовки самбістів сучасних педагогічних 
технологій (методик) та функціональних комплексів, які забезпечують високу спортивну 
результативність;  
– практична реалізація в системі багаторічного тренування самбістів (спортивний та бойовий розділи) 
різних вікових груп та спортивної кваліфікації здобутих теоретичних знань та практичних навичок 
(професійних компетентностей) під час самоосвіти (підвищення кваліфікації) з метою підвищення 
спортивних показників;  
– використання сучасних методик контролю (тестування), які спрямовані на оцінювання професійних 
знань (професійних компетентностей) у тренерів із боротьби самбо (спортивний та бойовий розділи) у 
напрямі їхньої готовності до організації ефективної системи багаторічного тренування одноборців.  

Підготовчий етап 
завдання: розроблення комплексу методичного забезпечення тренувального процесу самбістів 

різних вікових груп та спортивної кваліфікації в системі їх багаторічної підготовки;  
формування в самбістів мотивації до систематичних тренувань в обраному виді спорту. 

 

Афективний етап 
завдання: сприяння формуванню у тренерів упевненості у важливості (необхідності) систематичної 
організації самоосвіти (самостійної роботи), уважного та диференційованого підходу щодо 
розроблення індивідуальних методик підготовки самбістів до змагань різних рангів у системі їхньої 
багаторічної підготовки з урахуванням їхніх індивідуально-типологічних особливостей; формування в 
самбістів різних вікових груп та спортивної кваліфікації мотивації до систематичних тренувань. 

 

Когнітивний етап 
завдання: формування у тренерів уявлень про цільові орієнтири професійної діяльності, методологію, 
умови й етапи системи багаторічної підготовки одноборців, а також удосконалення теоретичної та 
практичної підготовленості в обраному виді спорту та суміжних видах одноборств. 
 

Діяльнісний етап 
завдання: систематизація набутих теоретичних навичок та практичної складової частини (професійні 
компетентності) в обраному виді спорту та суміжних видах спорту (дзюдо, вільна боротьба, змішані 
бойові мистецтва, рукопашний бій, універсальний бій, кікбоксинг). 
 

Контрольний етап 
завдання: комплексне оцінювання рівня сформованості ключових професійних компетентностей. 

 

Результат 
високий рівень готовності тренерів із боротьби самбо до організації системи багаторічного тренування 

одноборців; високі спортивні показники самбістів на змаганнях різних рангів. 
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Досліджуваних тренерів було розподілено на 
контрольну групу (далі – Кг) (n = 10 осіб, серед них 
5 осіб – тренери Харківської обласної федерації 
самбо, 5 осіб – тренери Львівської обласної феде-
рації самбо) та експериментальну групу (далі – Ег) 
(n = 10 осіб, серед них 6 осіб – тренери Харківської 
обласної федерації самбо, 4 особи – тренери 
Львівської обласної федерації самбо). Середній 
вік досліджуваних – 34 роки (чоловіки) (n = 12 осіб) 
та 29 років (жінки) (n = 8 осіб).

Під час педагогічного експерименту досліджу-
вані тренери Кг удосконалювали свої професійні 
компетентності, тренерську кваліфікацію, за інди-
відуальним планом та планами річного профе-
сійного вдосконалення, затвердженими керівниц-
твом спортивних клубів (ДЮСШ). Досліджувані 
тренери з боротьби самбо Ег додатково вико-
ристовували розроблену нами зазначену вище 
(рис. 1) педагогічну модель, а також сучасні тех-
нічні засоби навчання [6; 9, с. 36–42], що спри-
яло стійкому й ефективному вдосконаленню 
важливих професійних компетентностей, а саме 
ключових компетентностей: технічної, тактичної, 
теоретичної, методичної, функціональної, фарма-
кологічної, інноваційної, психологічної.

Розроблена нами педагогічна модель, а також 
сучасний науковий інструментарій використову-
валися тричі на тиждень упродовж зазначеного 
періоду педагогічного експерименту (під час само-
стійної роботи тренерів Ег), що привело до пози-
тивних змін у технічній, тактичній, теоретичній та 
функціональній підготовленості досліджуваних 
самбістів різних вікових груп. Порівнянням показ-
ників до та після використання запропонованої 
нами педагогічної моделі встановлено, що резуль-

тати (рис. 2), отримані наприкінці педагогічного 
експерименту в досліджуваних групах, суттєво 
підвищилися порівняно з вихідними даними, ці 
відмінності в основному достовірні (Ег, P ≤ 0,05). 

Визначення якісної характеристики рівня 
вдосконалення професійних компетентностей 
(професійної підготовленості) у досліджуваних 
тренерів Кг та Ег здійснено шляхом експертної 
оцінки за чотирибальною шкалою оцінювання, де 
«5» – максимальний бал, а «2» – мінімальний. До 
складу експертної групи було залучено провідних 
учених і тренерів, заслужених тренерів України з 
боротьби самбо.

Висновки і пропозиції. Отже, у результаті 
дослідження членами науково-дослідної групи 
розроблено й апробовано педагогічну модель удо-
сконалення професійних компетентностей тре-
нерів із боротьби самбо (спортивний та бойовий 
розділи) під час самостійної роботи (самоосвіти). 
Результати, отримані наприкінці педагогічного екс-
перименту, а також показники експертного оціню-
вання рівня сформованості професійних компе-
тентностей у досліджуваних тренерів із боротьби 
самбо (Ег, спортивний та бойовий розділи) упро-
довж педагогічного експерименту свідчать про 
високу ефективність розробленої нами педагогіч-
ної моделі (з технічними засобами навчання), яка 
забезпечує готовність тренерів до якісної органі-
зації системи багаторічної підготовки одноборців, 
самбістів різних вікових груп, з урахуванням їхніх 
індивідуально-типологічних особливостей. 

Основними компонентами змісту розробленої 
членами науково-дослідної групи педагогічної 
моделі є вдосконалення ключових компетентно-
стей тренерів: технічної, тактичної, теоретичної, 

Рис. 2. Результати експертного оцінювання рівня сформованості професійних компетентностей у досліджуваних 
тренерів із боротьби самбо (Кг і Ег, спортивний та бойовий розділи) упродовж педагогічного експерименту

 

4,1 3,9 
3,6 3,6 3,4 

3,1 3 

3,9 4,1 
3,8 

3,5 3,6 3,4 3,2 3 

3,9 

4,4 4,3 
4 3,9 4 

3,5 3,3 

4,3 
4,6 4,5 

4,2 4,1 
4,5 

3,9 4 

4,7 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Кг (до експ.) Ег (до експ.) Кг (напр. експ.) Ег (напр. експ.) 



ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

52

методичної, функціональної, фармакологічної, 
інноваційної, психологічної тощо, технічний арсе-
нал боротьби самбо (спортивний та бойовий роз-
діли), що забезпечує високі спортивні показники 
самбістів під час участі у змаганнях різних рангів.

Членами науково-дослідної групи пропону-
ється вдосконалити алгоритми проведення підго-
товчої та заключної частин тренувальних занять 
із боротьби самбо (спортивний та бойові розділи), 
що мінімізує отримання травм атлетами під час 
відпрацювання навчальних питань, передбаче-
них основною частиною тренування, та приско-
рить процеси відновлення наприкінці тренування 
(заключна частина заняття).

Перспективи подальших досліджень у зазна-
ченому напрямі передбачають удосконалення 
теоретичних знань і практичних умінь (професійні 
компетентності) у тренерів із боротьби самбо 
(бойовий розділ) у напрямі фармакологічного 
забезпечення системи багаторічної підготовки 
самбістів до змагань різних рангів з урахуванням 
міжнародних антидопінгових нормативно-право-
вих документів.
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Pedagogical Models, we did not find that requires further research and emphasizes the importance of practical 
subject matter and object of study.

The main purpose of the study is to develop and test a Pedagogical Model of improving the Professional 
Competencies of coaches in Sambo Wrestling during independent work (Self-education).

During the study, members of the research group used the following research methods: analysis 
and generalization of the results of scientific and methodological literature and special educational and 
methodological and relevant areas of research Internet sources, instrumental research methods, expert 
evaluation, biomechanical analysis, video analysis, modern mathematical methods. statistical data processing.

In order to test the Pedagogical Model developed by us, a pedagogical experiment was conducted, in which 
coaches of the Kharkiv Regional Sambo Federation (n = 11 people) and the Lviv Regional Sambo Federation 
(n=9 people) took part. The results obtained at the end of the pedagogical experiment, as well as indicators of 
expert assessment of the level of Professional Competencies of the studied coaches in Sambo (Eg, sports and 
Combat sections) during the pedagogical experiment indicate the high efficiency of our developed Pedagogical 
Model (with technical teaching aids) trainers to the qualitative organization of the system of long-term training 
of wrestlers (Sambo wrestlers of different age groups) taking into account their individual-typological features.

Prospects for further research in this area include improving theoretical knowledge and practical skills 
(Professional Competencies) of Sambo trainers in the direction of pharmacological support of long-term 
training of Sambo wrestlers to compete in various ranks, considering international anti-doping regulations.

Key words: Sambo Wrestling, Combat Sambo, Professional Competencies, coaches, Self-education, 
independent work, stages of long-term training, wrestlers, training process, Pedagogical Model.


