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Внесок автора: A – дизайн дослідження; B – збір даних; C – статистичний аналіз; D – підготовка рукопису.
________________________________________________________________________________
Анотація
Успішне та ефективне управління спортивною підготовкою неможливо без обґрунтованого прогнозування, яке створює необхідні передумови для прийняття грамотних управлінських рішень у спортивній діяльності спортсменів. Аналіз змагального результату спортсменів дозволяє виявити основні тенденції розвитку спортивної кар'єри.
Узагальнюючи результати наукових робіт та досліджень в області підготовки спортсменів, можна сформулювати декілька підходів до виявлення спортивних талантів. Одним з
найбільш розповсюджених підходів до виявлення талантів є аналіз спортивної кар’єри.
Мета – виявлення взаємозв’язків результатів змагальної діяльності спортсменіводноборців на різних етапах їх підготовки.
Методи. У роботі використані традиційні та загальноприйняті методи: аналіз науковометодичної літератури та джерел мережі Інтернет, аналіз та синтез інформації.
Результати. Під час аналізу спортивних кар’єр розглядаються такі показники спортсменів-єдиноборців: досягнення максимального змагального результату у кожний віковий період (кадетський, юніорський U23 та дорослий вік), вікова категорія, країна та інші. Охарактеризовані два найбільш актуальних напрямку аналізу спортивних кар’єр: ретроспективний та
перспективний. Систематизовані роботи, які присвячені аналізу виступів спортсменів протягом спортивної кар’єри. Показано, що понад 60 % спортсменів-єдиноборців, які досягли міжнародних нагород у дорослому віці, завоювали медалі на міжнародній арені в юніорському
віці. Перспективний аналіз показав, що тільки приблизно 30 % спортсменів, які мали досягнення на юніорських або кадетських змаганнях, показують високий результат у дорослій
спортивній кар'єрі. Оптимальний вік для відбору такий: попередній відбір у кадетському віці
(етап спеціалізованої базової підготовки) – від 13 до 16 років; поглиблений відбір в юніорському та дорослому віці – починаючи з 17–18 років.
Висновки. Відбір має бути проведений в такі періоди спортивної кар’єри: попередній
відбір у кадетському віці (етап спеціалізованої базової підготовки) – від 13 до 16 років; поглиблений відбір в юніорському та дорослому віці – починаючи з 17–18 років.
Ключові слова: спортивна кар'єра, олімпійські види боротьби, результати змагань.
Вступ
Зростаюча популярність спорту та його комерціалізація активізують спортивну
діяльність в усьому світі. Паралельно також зростає видовищність та престижність
олімпійських видів спорту; підвищується
соціальна значущість перемоги на великих
змаганнях [24, 31].

Успішне та ефективне управління
спортивною підготовкою не можливе без
обґрунтованого наукового прогнозування,
яке є способом передбачення шляхів розвитку спортивної кар’єри [24, 28].
Головне завдання прогнозування зводиться до виявлення ймовірного розвитку
конкретного явища, яке в найбільшому ступені відповідає науковому знанню. Прогно-
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зування створює необхідні передумови для
прийняття грамотних управлінських рішень у
сфері спортивної підготовки [5, 23].
Уся система спортивної підготовки
зводиться до досягнення максимального
результату в змагальній діяльності. Результат цієї діяльності є найбільш
об’єктивним показником рівня підготовленості спортсмена або команди [19, 24].
Спортивна кар’єра є професійною
кар’єрою спортсмена та може розглядатися
як послідовність активних досягнень спортивних результатів [1]. Професійна кар’єра
тісно пов’язана з професійним становленням та майстерністю [8]. На основі аналізу
змагального результату спортсменів можливо виявити основні тенденції розвитку
кар’єри та прогнозувати її результати в подальшому. Шлях розвитку талановитих
молодих людей та їх трансформація у висококваліфікованих (елітних) спортсменів
– тема цікава, як для практиків, так і для
дослідників [33].
Узагальнюючи результати наукових
робіт та досліджень в області підготовки
спортсменів, можна сформулювати декілька підходів до виявлення спортивних талантів. Одним з найбільш розповсюджених
підходів до виявлення талантів є аналіз
спортивної кар’єри [9, 11, 12].
На цей час значна кількість робіт присвячена аналізу досягнень спортсменів, однак
виявлено потребу в дослідженнях, які
пов’язані зі спортивною боротьбою. Більшість робіт присвячено циклічним видам
спорту [11, 12, 26, 29] або спортивним іграм
[10, 20, 21]. У більшості з них [4, 18] розглядаються одразу декілька видів спорту (тільки
певні належать до видів спортивної боротьби). Також розглядаються різні рівні спортсменів (від учасників національних команд до
переможців міжнародних змагань) [22, 25] та
різні етапи підготовки [6, 14, 32]. Можна зробити висновок, що систематизація та узагальнення результатів дослідницьких робіт є
актуальним завданням, котре дозволить виявити найбільш актуальні напрямки подальших досліджень.
Мета дослідження – виявлення взаємозв’язків результатів змагальної діяльності спортсменів-одноборців на різних етапах їх підготовки.
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Методи
У роботі використані традиційні та загальноприйняті методи: аналіз науковометодичної літератури та джерел мережі
Інтернет, аналіз та синтез інформації.
Пошук літератури виконувався за допомогою пошукової системи Google
Scholar (scholar.google.com). Також були
проаналізовані джерела з бібліотек України та іноземних країн.
Проаналізовані роботи, у яких представлені дослідження, пов’язані з виступом спортсменів у визначених олімпійських видах спорту: вільна боротьба, грекоримська боротьба та дзюдо.
Результати та обговорення
Підчас аналізу спортивних кар’єр розглядаються такі показники спортсменівєдиноборців: досягнення максимального
змагального результату у кожний віковий
період (кадетський, юніорський U23 та дорослий вік), вікова категорія, країна та інші [14, 27].
Найбільш розповсюдженим підходом
аналізу змагальної кар’єри спортсменів є ретроспективний. Розглядається спортивна
кар’єра зверху вниз, коли спортсмени досягли високих результатів. Береться до уваги вік
початку занять спортом, досягнення у кадетському та юніорському періодах, освіта, соціальні умови та інші аспекти.
У роботах [2, 3] встановлені вікові тенденції початку занять спортом, тривалість
стажу занять до досягнення міжнародного
спортивного результату борців, які виграли медаль чемпіонатів Європи в період з
2002 по 2012 роки. Дані параметри розглядались також окремо в залежності від вагових категорій. Проаналізовано результати виступів 180 борців греко-римського
стилю. Володарі медалей чемпіонатів Європи почали тренуватись у віці 10,27 ±
2,79 років, мали стаж занять боротьбою
рівний 14,61 ± 4,02 рокам перш, ніж вони
вибороли медаль. Перемогу отримали у
віці 24,86 ± 3,29 років. Результати підтверджують, що оптимальний вік початку занять у боротьбі становить
10–11 років.
Стаж занять та вік досягнення максимального результату корелюють між собою (r = 0,48). Борці легких та важких ва-
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гових категорій почали тренуватись у
більш пізньому віці та стаж їх занять до
отримання першої медалі є більш коротким. Це дослідження пропонує тренерам з
боротьби набір інформації про те, коли оптимально починати тренуватись та в якому
віці можна очікувати, що борець отримає
перемогу на перших великих змаганнях у
відповідності до своєї вагової категорії.
Аналіз виступів спортсменів збірної
України, Туреччини та Угорщини показав,
що 34, 31 і 7 спортсменів відповідно досягли успіхів на міжнародній арені в період з
1993 по 2008 роки [17]. Були проведені дослідження та встановлено, наскільки вказані спортсмени успішно виступали до
змагань у дорослих категоріях – у кадетському та юніорському віці. Дослідження
показали, що серед усіх спортсменів України, які досягли результатів на міжнародному рівні серед дорослих, 24 % раніше
ставали призерами чемпіонатів світу та
Європи серед юнаків, 70 % були призерами серед молоді та 88 % входили в
п’ятірку кращих чемпіонатів світу або Європи. Схожі результати отримані для турецьких та угорських борців.
Актуальним є також перспективний
аналіз спортивної кар’єри, коли досягнення визначаються знизу вверх. У даному
випадку аналізується професійне зростання спортсменів, які показали значущий результат у кадетському та юніорському віці
та їх досягнення в подальшому.
Проведено аналіз спортивних кар’єр
усіх спортсменів-дзюдоїстів (1974–1978
років народження), які входили до складу
національної збірної Португалії [4]. Проаналізовано, яка кількість спортсменів
проходить всі стадії змагальної практики:
кадетська, юніорська, доросла. Показано,
що з 32 спортсменів-чоловіків та 15 спортсменок-жінок, які взяли участь у змаганнях
у кадетському віці на національному рівні,
тільки 12 (37,5 %) спортсменів і 7 (46,7 %)
спортсменок також брали участь у змаганнях в юніорському віці. Більше того, тільки 9 (28,1 %) чоловіків і 3 (20,0 %) жінок
продовжували свої виступи вже в дорослому віці. Повний склад збірної національної команди спортсменів 1974–1978 років народження містив 29 та 10 спортсме-
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нів чоловічої та жіночої статі відповідно.
Можна зробити висновок, що менше, ніж
30 % спортсменів проходять усі вікові етапи змагальної практики. Також слід зауважити, що більша частина спортсменів починає свою спортивну кар’єру значно пізніше (або не беруть участь у змаганнях на
ранніх стадіях підготовки).
Виконано аналіз взаємозв’язку ранньої
спеціалізації та змагальних успіхів з дзюдо
протягом спортивної кар’єри [13]. Встановлено стабільність індивідуальних змагальних результатів спортсменів на рівні чемпіонатів штату Сан-Паулу з дзюдо. Протягом 10 років (з 1999 року) проводилось
спостереження за 406 спортсменами (204
чоловіків та 202 жінок). Вік спортсменів за
час спостереження коливався від 9 до 20
років. Наприкінці періоду тільки 7 % чоловіків-спортсменів і 5 % жінок-спортсменок
зберегли свій змагальний рівень. Не виявлено взаємозв’язку між успішністю змагальних виступів з дзюдо в ранньому та зрілому віці.
Виконано дослідження [18], в якому
порівнюються досягнення двох груп
спортсменів у дорослій категорії, які мали
досягнення міжнародного рівня в юніорському віці. Перша група – спортсмени, які
досягли результатів на юніорських змаганнях в юніорському віці, а друга – спортсмени юніорського віку, які досягли значних результатів на
дорослих змаганнях.
Це дослідження пояснює, в якому ступені міжнародний успіх старшого покоління
може бути передбачений на основі успіху,
якого спортсмени досягли або на міжнародних змаганнях серед юніорів, або на змаганнях серед дорослих в юніорському віці. У дослідженні взяли участь 4011 спортсменов чоловічої та жіночої статі з трьох видів єдиноборств (тхэквондо, боротьба та бокс), які народились у період з 1974 по 1990 роки та
брали участь у міжнародних змаганнях для
юніорів та дорослих у період 1990 та 2016
роками. Розглядались такі змагання в дорослому віці: чемпіонати континентів, світу та
Олімпійські ігри. Результати показали, що
61,4 % медалістів-юніорів та 90,4 % всіх
спортсменів, які завоювали медаль на змаганнях серед дорослих в юніорському віці,
мали успіх на змаганнях і в дорослому. Розг-
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лядаючи особливості в залежності від видів
спорту, з усіх юніорів – 92,2 % спортсменів з
тхэквондо, 68,4 % спортсменів-борців та
37,9 % спортсменів-боксерів досягли значного результату на дорослих міжнародних змаганнях. Результати показують специфіку прогнозування для кожного виду спорту, а також
значущість виступів юніорів на дорослих
міжнародних змаганнях.
Проведені комплексні дослідження з
дзюдо [5, 7, 23], де показана значимість правильного відбору потенційних висококваліфікованих спортсменів: більше 80 % болгарських спортсменів, які завоювали медалі на
олімпійських іграх, раніше були визнані як
потенційні спортсмени міжнародного класу.
У той час, як аналогічним образом на Кубі
нараховується 500 перспективних спортсменів з дзюдо, але вони виграли 1 срібну та 5
бронзових медалей на Олімпійських іграх за
період, який розглядається. Також показано,
що, якщо талановитим юним спортсменам
надані кращі тренери та спортивна база з
раннього віку, то імовірність того, що вони
зростуть до спортсменів міжнародного класу,
вища [21, 34].
Для порівняння з іншими видами спорту наводимо приклад найбільш широкого
дослідження з легкої атлетики [11, 12]. З
137 чемпіонів світу (золота медаль в особистому заліку на чемпіонату світу з легкої
атлетики), які раніше брали участь на чемпіонатах світу серед юніорів, 80 % були
медалістами та переможцями. 81 переможець Олімпійських ігор 1992–2004 років
раніше виступав на чемпіонаті світу серед
юніорів; 90 % були фіналістами та володарями медалі в якості юніорів.
На Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні був 121 призер, з яких: 57 (47 %) брали участь у попередніх змаганнях на чемпіонатах світу серед юніорів; з цих 57
спортсменів – 47 (82 %) – призери або фіналісти даних змагань.
Більше того, процент результатів виступів (медалістів, фіналістів або учасників) показав, що, чим вищий рівень досягнень (медаліст – фіналіст – учасник) на
чемпіонатах світу серед юніорів у період з
1986 по 2006 роки показав, тим вищі досягнення на рівні чемпіонатів світу (з 1987
по 2007 рр.), Олімпійських іграх (з 1988 по
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2008 рр.). Отже, отримано схожі результати, однак необхідно проводити порівняння
за однаковими параметрами: час проведення дослідження, ранг змагань та спортсменів, розмір вибірки спортсменів та інше. Слід констатувати, що для спортсменів-єдиноборців такі дослідження не проводились (які показують взаємозв’язок виступів на ранніх етапах з досягненнями в
дорослому віці).
На основі проведеного аналізу даних
літературних джерел можна визначити вікові періоди, в яких необхідно проводити
відбір (виявлення талантів) та спеціалізацію у спорті. Вони мають бути прив’язані
до етапів підготовки та змагальним віковим діапазонам.
Змагальний результат як критерій відбору має використовуватись у таких періодах спортивної кар’єри: попередній відбір
в кадетському віці (етап спеціалізованої
базової підготовки) – від 13 до 16 років;
поглиблений відбір в юніорському та дорослому віці – починаючи з 17–18 років [5,
7, 17, 19, 23].
Висновки
На основі проведеного аналізу виділено два найбільш актуальних напрямки
аналізу спортивних досягнень спортсменів: ретроспективний та перспективний.
Показано, що більше 60 % спортсменівєдиноборців, які отримали нагороди міжнародного рівня у дорослому віці, завойовували також медалі і в юніорському. У
той час, як перспективний аналіз показав,
що тільки близько 30 % спортсменів, які
досягли результатів на юніорських або кадетських змаганнях, показують високий
спортивний результат у дорослому періоді.
Серед спортсменів, які володіли успіхами
в юніорському віці серед дорослих, більше
90 % досягли успіху і в дорослій кар’єрі.
Відбір має бути проведений в такі періоди
спортивної кар’єри: попередній відбір у
кадетському віці (етап спеціалізованої базової підготовки) – від 13 до 16 років; поглиблений відбір в юніорському та дорослому віці – починаючи з 17–18 років.
Конфлікт інтересів
Автори заявляють про відсутність.
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