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Анотація
Ефективність змагальної діяльності спортсменів високого класу залежить від рівня усіх У статті 

розглянуті особливості функціонального і енергетичного забезпечення загальної фізичної працез-
датності жінок-боксерів, що лежить в основі високої ефективності змагальної діяльності. 

Мета – визначити особливості функціональної підготовленості висококваліфікованих спортс-
менок-лідерів в жіночому боксі.

Методи. За допомогою ергоспірометричного комплексу «Oxycon Pro» вивчався прояв працез-
датності і реакція кардіореспіраторної системи на тестові навантаження, що дозволяють визначити 
аеробні і анаеробні можливості організму спортсменок.

Результати. В боксі зі збільшенням тривалості поєдинку збільшується значення аеробних про-
цесів в його енергозабезпеченні. Спортсменок-лідерів в жіночому боксі відрізняє високий рівень 
реалізації їх аеробного потенціалу як за умов тривалого навантаження, так і за умов короткочасних 
фізичних навантажень, а також вища швидкість розгортання функціональних і метаболічних реак-
цій в перехідних умовах навантаження.

Висновки. Аеробна і анаеробна потужність, фактор рухливості в структурі функціональної підго-
товленості спортсменок-лідерів в боксі, дозволяють адекватно та швидко реагувати на зміни інтен-
сивності дій в боксерському поєдинку, що сприяє підвищенню ефективності змагальної діяльності.

Ключові слова: жінки-боксери, функціональна підготовленість, фізична працездатність, карді-
ореспіраторна система. 

Вступ
Результати виступу спортсменок збірної ко-

манди України на чемпіонатах світу та Європи 
свідчать, що український жіночий бокс став од-
ним з лідерів серед таких країн, як Росія, США, 
Китай, Корея, Англія. У теперішній час цей 
вид включено в програму Олімпійських ігор, 
проводяться чемпіонати світу, престижні між-
народні змагання. Значно зросла конкуренція і, 
як наслідок, напруженість змагальної боротьби. 
Тому в системі підготовки боксерів все більше 
уваги приділяється не тільки вдосконалення їх 
спеціальних умінь і навичок, а й тих сторін під-
готовленості кваліфікованих спортсменів, які 
дозволяють підтримувати високий рівень пра-
цездатності в умовах підвищеного напруження 

функціонального забезпечення змагальної ді-
яльності [1] і, в тому числі, в умовах прогресую-
чого стомлення [1, 9, 12, 14].

Під час розгляду процесів структури під-
готовленості, що визначають рівень досягнен-
ня в боксі, одне з основних місць відводиться 
фізичній та функціональній підготовленості 
спортсмена [12, 13, 17, 18]. Вимоги до спеці-
альної фізичної підготовки кваліфікованих жі-
нок-боксерів у науково-методичній літературі, 
представлено явно недостатньо. Фахівці, що за-
ймаються вивченням жіночого спорту, вказують 
на необхідність враховувати специфічні вимоги 
до функціонального забезпечення спеціальної 
витривалості жінок-боксерів [5, 16, 21]. При 
цьому високий ступінь специфічності прояву 
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функціональних можливостей спортсменок ха-
рактеризується зміною реактивних властивос-
тей організму, які можуть бути охарактеризова-
ні за реакцією кардіореспіраторної системи на 
наростання ацидемічних зрушень в організмі в 
умовах фізичних навантажень різного характеру 
енергозабезпечення [8, 10, 12, 13, 14].

Під час вирішення питань адаптації спортс-
менів до напружених тренувальних і змагальних 
фізичних навантажень на перший план виходить 
встановлення фізіологічних факторів, які забез-
печують ефективність спортивної діяльності, і 
є основою стійкого функціонального стану ор-
ганізму спортсмена, а також визначають його 
формування і підтримку протягом тривалих пе-
ріодів часу – циклів спортивної підготовки [2, 
15]. За результатами аналізу науково-методич-
ної літератури можна констатувати той факт, що 
в боксі при регламенті змагальної діяльності в 
три раунди по 3 хвилини енергетичне забезпе-
чення змагального поєдинку здійснюється при 
переважній участі анаеробного гліколітичного 
механізму і призводить до виражених анаероб-
них зрушень в організмі [0, 0]. При цьому, зна-
чення рівня аеробних можливостей боксерів для 
демонстрації високого спортивного результату 
підтверджує виявлена позитивна кореляційна: 
взаємозв’язок величини VO2max з максимумом 
«О2-боргу» (r=0,77, р<0,01). Це свідчить про 
те, що спортсмен з більшим рівнем аеробних 
можливостей може виконати і більший обсяг 
фізичної роботи в анаеробних умовах її енерго-
забезпечення [0]. Раніше було показано, що вдо-
сконалення аеробного метаболізму сприятиме і 
вдосконаленню анаеробних процесів в енергоза-
безпеченні [0, 16]. 

Таким чином, результати аналізу наукової і 
науково-методичної літератури дозволяють кон-
статувати, що до теперішнього часу фахівцями 
виявлено найважливіші характеристики функ-
ціональних можливостей спортсменок, знання 
яких може забезпечити цілеспрямоване викори-
стання тренувальних засобів з метою розвитку 
і вдосконалення рухових якостей, і здібностей 
спортсменів, що визначають рівень їх спортив-
них результатів у видах на витривалість. У той 
же час у літературі є лише уривчасті відомості 
про динаміку окремих факторів функціональної 
підготовленості, які обумовлюються закономір-

ностями адаптації організму до заданих трену-
вальних навантажень у боксі.

Робота виконана в межах теми «Техноло-
гія оцінки ризику травматизму спортсменів за 
електронейроміографічними і психофізіологіч-
ними показниками» згідно з тематичним планом 
МОН України, що фінансується за рахунок ко-
штів держбюджету МОН України.

Мета дослідження – визначити особливості 
функціональної підготовленості висококваліфі-
кованих спортсменок-лідерів у жіночому боксі.

Методи 
Дослідження були проведені в лабораторії 

теорії і методики спортивної підготовки та ре-
зервних можливостей спортсменів Національ-
ного університету фізичного виховання і спор-
ту України за участю 20 жінок-боксерів високої 
кваліфікації у віці 19–24 років, серед яких було 
виділено групу спортсменок-лідерів збірної на-
ціональної команди України з боксу (5 спортс-
менок) і групу спортсменок-аутсайдерів коман-
ди (5 спортсменок).

Вивчався прояв працездатності спортсменок 
і реакція систем дихання, кровообігу на граничні 
(максимальні) і стандартні фізичні навантажен-
ня, що дозволяють визначити аеробні і анаеробні 
можливості організму [1, 6, 21, 23]. Використову-
валося 60-секундне навантаження максимальної 
інтенсивності – анаеробну гліколітичну потуж-
ність (Wmax60c). Потужність аеробних механізмів 
енергозабезпечення фізичної роботи характери-
зувалися потужністю «критичного» навантажен-
ня (Wmax) при виконанні тестового навантаження 
ступінчатозростаючої потужності «до відмови», 
а також потужністю навантаження на рівні анае-
робного порогу (WАнП). У якості «стандартного» 
тесту використовували фізичну роботу середньої 
аеробної потужності з розрахунком потужності 
роботи 1,3 Вт на 1 кг маси тіла – з дистанційним 
рівнем VO2 50 % від VO2max. Фізичні тестові 
навантаження постійної потужності виконували 
при швидкості руху 5 км/год-1 та 8 км/год-1 (відпо-
відно) на тредмілі LЕ-200 С [21]. 

У реальному масштабі часу («breath by 
breath») за допомогою швидкодіючого ер-
госпірометричного комплексу «Oxycon Pro» 
(«Jaeger», VIASYS Healthcare, Німеччина-США) 
визначали основні характеристики реакції кар-
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діореспіраторної системи (КРС) за умов тесто-
вих навантажень: легеневу вентиляцію (VE), 
частоту дихання (fт), дихальний об’єм (VT), кон-
центрацію CO2 і O2 в повітрі, що видихається 
(FEO2, FECO2) і в альвеолярному повітрі (FAO2, 
FACO2), рівень споживання O2 (VO2), рівень ви-
ділення СO2 (VCO2), газообмінне відношення 
(VCO2·VO2

-1), вентиляційні еквіваленти для O2 
(EQO2=VE·VO2

-1) і для СO2 (EQCO2=VE·VCO2
-1), 

парціальне напруження вуглекислого газу 
(РАСO2) і кисню (РаO2) в альвеолярному повітрі 
(кінцева фракція видоху) і ін. [21]. З огляду на 
те, що вимірювання проводилися у відкритій 
системі, показники зовнішнього дихання при-
ведені до умов BTPS, а газообміну – до умов 
STPD. Реєстрація частоти серцевих скорочень 
(ЧСС, уд·хв-1) проводилося за допомогою «Sport 
Tester Polar» (Фінляндія).

Тестування проводилося після дня відпо-
чинку при стандартизованому режимі харчуван-
ня і питного режиму. Спортсмени були обізнані 
про зміст тестів і дали згоду на їх проведення. 
При проведенні комплексних біологічних об-

стежень за участю спортсменів дотримувалися 
законодавства України про охорону здоров’я та 
Гельсінської декларації 2000 р., директиви Єв-
ропейського товариства 86/609 щодо участі лю-
дей у медико-біологічних дослідженнях [21].

Статистична обробка результатів проводи-
лася з використанням комп’ютерної програми 
«Microsoft Excel» з визначенням основних ста-
тистичних показників: середнє арифметичне 
значення (М), середнє квадратичне відхилення 
(SD), коефіцієнт варіації (CV, %), мінімальне і 
максимальне значення показника у вибірці, ме-
діану та ін. [23].

Результати та обговорення
Аналіз прояву фізичної працездатності і 

особливостей реакції КРС, що характеризує змі-
ни функціонального забезпечення роботи ква-
ліфікованих жінок-боксерів за умов тривалого 
навантаження ступеневозростаючої потужності, 
що вимагає максимальної реалізації аеробного 
потенціалу організму спортсменок, представле-
но в таблиці 1. 

Таблиця 1
Рівень фізичної працездатності і показники реакції кардіореспіраторної системи за умов  

фізичної роботи зі ступеневозростаючою потужністю, що виконується «до відмови»,  
у кваліфікованих спортсменок-боксерів, x ±SD

Показники

Середні 
значення по 

команді,
n=20

Групи кваліфікованих 
спортсменок

аутсайдери, 
n=5

лідери,
n=5

Максимальна потужність роботи на 1 кг маси тіла, Wmax, Вт∙кг-1 3,44±0,34 3,08±0,21 3,72±0,03*

Максимальний рівень легеневої вентиляції на 1 кг маси тіла, VEmax, 
л∙хв-1кг-1 1,723±0,219 1,478±0,284 1,898±0,124*

Максимальний рівень споживання О2 на 1 кг маси тіла, VO2max, мл·хв-

1·кг-1 50,60±4,01 45,68±3,15 54,12±2,24*

Максимальний рівень виділення СО2 на 1 кг маси тіла, VСO2max, 
мл·хв-1·кг-1 54,16±3,96 48,69±3,14 57,78±2,07*

Максимальна частота серцевих скорочень, ЧССmax, уд·хв-1 190,44±2,14 191,60±1,48 191,40±1,35

Максимальний кисневий ефект серцевого циклу, «O2-пульс», мл∙уд-1 16,82±2,01 16,86±1,14 17,52±1,22

Газообмінне співвідношення при фізичній роботі (VCO2·VO2
-1), у.о. 1,08±0,02 1,07±0,01 1,07±0,01

Концентрація лактату в крові, HLa, ммоль·л-1 14,94±2,15 16,14±1,21 16,74±1,13

Реалізація загального аеробного потенціалу, у.о. 82,00±4,15 79,02±2,01 86,08±2,14*

Примітка: * – вірогідні відмінності між групами спортсменок-лідерів по команді та аутсайдерів, р<0,05 
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За умов тривалого напруженого фізично-
го навантаження, що вимагає максимальної 
реалізації аеробних можливостей організму 
спортсменок, при значній активності анае-
робних гліколітичних механізмів в енерго-
забезпеченні найбільший рівень показників, 
що характеризують аеробну потужність (див.
табл. 1) відзначається в групі кваліфікованих 
спортсменок-лідерів у жіночому боксі. Так у 
лідерів при більшому рівні загальної фізич-
ної працездатності (Wmax 3,72±0,03 Вт·кг-1, 
р<0,05) були зареєстровані й достовірно біль-
ші величини максимального споживання О2 
(VO2max 54,12 мл∙хв-1кг-1, р<0,05) при значно 
більшому рівні максимальної легеневої вен-
тиляції (VEmax 1,898±0,124 л∙хв-1кг-1, р<0,05). 

Найбільший рівень реалізації аеробного потен-
ціалу 86,08±2,14 % (р<0,05) у спортсменок-лі-
дерів команди поєднується з більшим рівнем 
активності анаеробних гліколітичних процесів 
в енергозабезпеченні (VСO2max 57,78 мл∙хв-

1кг-1, HLa 16,74 ммоль·л-1). Найменші величини 
показників аеробної потужності відзначаються 
у кваліфікованих жінок-боксерів – аутсайдерів 
команди. 

Значно виражені відмінності серед спортс-
менок лідерів і аутсайдерів команди жі-
нок-боксерів виявлені в умовах короткочасного 
навантаження субмаксимальної інтенсивності 
тривалістю 60 секунд і вимагає максимальної 
активності анаеробних гліколітичних механіз-
мів в його енергозабезпеченні (табл. 2). 

Таблиця 2
Рівень фізичної працездатності і показники реакції кардіореспіраторної системи за умов  

короткочасного навантаження субмаксимальної інтенсивності тривалістю 60 секунд,  
у кваліфікованих спортсменок в жіночому боксі, x ±SD

Показники

Середні 
значення 

по команді, 
n=20 

Групи кваліфікованих 
спортсменок

аутсайдери,
n=5

лідери,
n=5

Потужність анаеробної гліколітичної роботи (Wmax60c) на 1 кг маси 
тіла, Вт·кг-1 8,77±1,44 7,66±0,96 9,53±0,78*

Максимальний рівень легеневої вентиляції на 1 кг маси тіла, VEmax, 
мл∙хв-1кг-1 1334,7±194,8 912,05±204,2 1590,7±181,0*

Максимальний рівень споживання О2 на 1 кг маси тіла, VO2max, 
мл·хв-1·кг-1 34,41±6,61 23,76±2,01 40,04±2,98*

Максимальний рівень виділення СО2 на 1 кг маси тіла, VСO2max, 
мл·хв-1·кг-1 30,01±7,04 22,52±2,14 33,20±4,14*

Максимальна частота серцевих скорочень, ЧССmax, уд·хв-1 177,94±3,0* 173,60±2,19 185,20±1,94*

Максимальний кисневий ефект серцевого циклу, «O2-пульс», мл∙уд-1 12,13±2,14 9,72±1,02 13,50±0,18*

Газообмінне співвідношення при фізичній роботі (VCO2·VO2
-1), у.о. 0,89±0,11 0,96±0,07 0,85±0,08*

Концентрація лактату в крові, HLa, ммоль·л-1 9,86±2,21 6,37±1,01 10,95±1,72*

Швидкість збільшення споживання О2, ШЗ VO2, кіл. разів. 3,24±1,48 1,99 ± 0,56 5,84±0,64

Примітка: * – вірогідні відмінності між групами спортсменок-лідерів по команді та аутсайдерів, р<0,05 

Як видно з даних, представлених у та-
блиці 2, у кваліфікованих боксерів-лідерів у 
жіночому боксі рівень анаеробної гліколітич-
ної потужності роботи (Wmax60c) становить 
9,53±0,78 Вт·кг-1 (р<0,05), що значно вище, ніж 
у групі жінок-боксерів – аутсайдерів команди 
(Wmax60c 7,66±0,96 Вт·кг-1, р<0,05). У кваліфіко-

ваних жінок-боксерів – лідерів команди – висо-
кий рівень анаеробної гліколітичної потужнос-
ті роботи поєднується з більш високим рівнем 
активності анаеробних гліколітичних процесів в 
енергозабезпеченні (HLa 10,95±1,72 ммоль·л-1, 
р<0,05) та з більшим рівнем дихальної компен-
сації прогресуючого ступеню ацидозу (VСO2 
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33,20±4,71 мл∙хв-1кг-1, VCO2·VO2
-1 0,85±0,08, 

р<0,05) в порівнянні зі спортсменками аутсай-
дерами команди (див. табл. 2). 

Досягненню високого рівня загальної фізич-
ної працездатності за умов короткочасних анае-
робних навантажень субмаксимальної інтенсив-
ності сприяє і здатність кваліфікованими спортс-
менками досягати високого рівня споживання 
кисню (відповідно до умов тестового наванта-
ження). Так більший рівень споживання кисню 
(VO2 40,04±2,98 мл∙хв-1кг-1, р<0,05) та частоти 
серцевих скорочень (ЧСС 185,20±1,94 уд∙хв-1, 
р<0,05) відмічається в групі спортсменок-ліде-
рів, що значно більше, ніж у спортсменок-аут-
сайдерів команди (VO2 23,76±2,01 мл∙хв-1кг-1, 
ЧСС 173,6±2,19, р<0,05) – див. табл. 2. Слід за-
значити, що спортсменок-аутсайдерів відрізняє 
від лідерів і менший рівень активності анаероб-
них гліколітичних процесів в енергозабезпечен-
ні короткочасного навантаження субмаксималь-
ної інтенсивності (VСO2 22,52±3,14 мл∙хв-1кг-1, 
HLa 6,37±1,01 ммоль·л-1, р<0,05).

Менший ступінь реалізації анаеробних глі-
колітичних можливостей в умовах короткочас-

них навантажень субмаксимальної інтенсивнос-
ті відмічається у кваліфікованих жінок-боксе-
рів, що є аутсайдерами команди. Це можливо 
пов’язано з меншою швидкістю розгортання 
метаболічних і функціональних реакцій за цих 
умов, що і не сприяє в групі аутсайдерів досяг-
ненню високої анаеробної гліколітичної потуж-
ності роботи. Так аналіз показників, що харак-
теризують рухливість функціональних реакцій 
у перехідних умовах виконання фізичного на-
вантаження, виявив, що найбільша швидкість 
збільшення VO2 відзначається у жінок-боксерок 
– лідерів команди – ШЗ VO2 5,84±0,64 кіл. разів, 
а вірогідно менша – у боксерок-аутсайдерів по 
команді – ШЗ VO2 1,99±0,56 кіл. разів (р<0,05; 
див. табл. 2). 

У групі кваліфікованих спортсменок-лі-
дерів у жіночому боксі в умовах роботи «се-
редньої» аеробної потужності (табл. 3) також 
відзначаються вищі показники рухливості 
функціональних реакцій за величиною напівп-
еріоду реакції для ЧСС (Т50 ЧСС) і для VO2 
(Т50 VO2), ніж у спортсменок-аутсайдерів ко-
манди (p<0,05).

Таблиця 3 
Рівень реакції кардіореспіраторної системи за умов фізичної роботи «середньої»  
аеробної потужністю 1,3 Вт∙кг-1 у кваліфікованих спортсменок-боксерів, x ±SD

Показники

Середні 
значення 

по команді, 
n=20

Групи кваліфікованих 
спортсменок

аутсайдери, 
n=5 лідери, n=5

Рівень споживання О2 на 1 кг маси тіла, VO2 АнП, мл·хв-1·кг-1 28,83±2,49 29,86±2,14 28,96±1,94
Частота серцевих скорочень, ЧСС, уд·хв-1 147,13±5,84 153,58±4,19 140,67±2,98*
Частота серцевих скорочень на 5-хвилині відновлювального 
періоду, ЧСС, уд·хв-1 111,44±2,38 114,00±1,84 105,60±1,92*

Концентрація лактату в крові, HLa, ммоль·л-1 3,16±0,48 3,39±0,34 2,75±0,28
Полуперіод реакції для збільшення ЧСС, Т50 ЧСС, с 30,48±5,01 34,29±4,08* 22,09±3,58*
Полуперіод реакції для збільшення VО2, Т50 VО2ст., с 40,95±5,89 49,15±3,58 34,48±4,93*
Коефіцієнт функціональної стійкості по ЧСС, КФС ЧССст, % 7,91±1,03 8,49±1,25 2,92±0,39*
Коефіцієнт функціональної стійкості по EQO2, КФС EQO2ст, % 6,24±2,19 7,45±1,38 3,89±0,43*

Примітка: * – вірогідні відмінності між групами спортсменок-лідерів по команді та аутсайдерів, р<0,05

Під час аналізу показників, що характеризу-
ють стійкість функціональних реакцій до наро-
стаючого ступеня ацидозу (див. табл. 3), виявлені 
відмінності серед кваліфікованих жінок-боксе-
рів по «дрейфу» вентиляційного еквіваленту для 
О2 і ЧСС в умовах стандартної роботи «серед-
ньої» аеробної потужності. Вірогідно вищий рі-

вень стійкості функціональних реакцій за даних 
умов роботи відзначається у боксерів-лідерів у 
жіночому боксі, яких відрізняє менший «дрейф» 
ЧСС (КФС ЧСС 2,92±0,39 %) і «дрейф» EQO2 
(КФС EQO2 3,89±0,43 %), в порівнянні з спортс-
менками-аутсайдерами команди (КФС ЧСС 
8,49±2,25 %, КФС EQO2 7,45±1,38 %).
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Відносно високий рівень стійкості функ-
ціональних реакцій у боксерів-лідерів у жі- 
ночому боксі поєднується і з більшою ефек-
тивністю функціональних і метаболічних ре-
акцій організму спортсменок. Так при вико-
нанні фізичної роботи «середньої» аеробної 
потужності у спортсменок-лідерів відміча-
ється менш виражена реакція КРС за ЧСС і 
за рівнем активності анаеробних гліколітич-
них процесів в енергозабезпеченні (p<0,05; 
див. табл. 3).

Крім того, показники, що характеризують 
економічність діяльності функціональних сис-
тем (табл. 4), свідчать, що на рівні анаеробно-
го порогу в групі кваліфікованих боксерів-лі-
дерів у жіночому боксі відзначається більш 
високий рівень фізичної працездатності (WAнП 
2,97±0,06 Вт∙кг-1, p<0,05) і рівень споживання О2 
(VO2АнП 45,70±1,29 мл·хв-1·кг-1, p<0,05), а в гру-
пі кваліфікованих жінок-боксерів – аутсайдерів 
команди – найменший (WAнП 2,59±0,04 Вт∙кг-1, 
VO2АнП 40,10±1,31 мл·хв-1·кг-1, p<0,05).

Таблиця 4
Рівень фізичної працездатності і показники реакції кардіореспіраторної системи на рівні порогу ана-
еробного обміну (АнП) за умов фізичної роботи зі ступеневозростаючою потужністю, що виконується 

«до відмови», у кваліфікованих спортсменок-боксерів, x ±SD

Показники

Середні 
значення 

по команді, 
n=20

Групи кваліфікованих 
спортсменок

аутсайдери,
n=5 лідери, n=5

Потужність роботи на рівні порогу анаеробного порогу (WАнП) на 1 
кг маси тіла, Вт·кг-1 2,80±0,12 2,59±0,04 2,97±0,06*

Рівень легеневої вентиляції на на рівні порогу анаеробного порогу 
на 1 кг маси тіла, VEАнП, л∙хв-1кг-1 1,201±0,184 1,129±0,131 1,348±0,102

Рівень споживання О2 на рівні порогу анаеробного порогу на 1 кг 
маси тіла, VO2 АнП, мл·хв-1·кг-1 43,06±1,78 40,10±1,31 45,70±1,29

Частота серцевих скорочень на рівні порогу анаеробного порогу, 
ЧССАнП, уд·хв-1 176,69±3,07 180,20±1,91 174,35±2,91*

Відносний рівень анаеробного порогу (VO2 АнП в % від VO2max) 85,08±3,02 87,77±2,15 84,46±1,96

Примітка: * – вірогідні відмінності між групами спортсменок-лідерів по команді та аутсайдерів, р<0,05

Таким чином, у боксі для кваліфікованих 
спортсменок зі збільшенням тривалості поєдинку 
збільшується значення аеробних процесів у його 
енергозабезпеченні. На цей час очевидно, що ін-
тегральна характеристика підготовленості спортс-
менок у боксі тісно пов’язана з функціональними і 
енергетичними характеристиками їх функціональ-
ної підготовленості, які лежать в основі різних 
складових змагальної діяльності жінок-боксерів. 

Висновки
Аналіз прояву працездатності та реакції 

кардіореспіраторної системи під час виконан-
ня тестових навантажень різного характеру, а 
також формалізована оцінка ступеня розвитку 
факторів функціональної підготовленості (ФП) 
спортсменок дозволила визначити особливості 

функціональних можливостей у спортсменок, 
які є лідерами в боксі. Так, спортсменок-лідерів 
відрізняє високий рівень реалізації їх аеробного 
потенціалу як за умов тривалого навантаження, 
так і за умов короткочасних фізичних наван-
тажень, а також вища швидкість розгортання 
функціональних і метаболічних реакцій у пере-
хідних умовах навантаження. Ці фактори і впли-
вають на вдосконалення функціональної підго-
товленості спортсменок високої кваліфікації в 
боксі, дозволяють спортсменкам адекватно та 
швидко реагувати на зміни інтенсивності дій у 
боксерському поєдинку, що сприяє підвищенню 
ефективності їх змагальної діяльності. 

Перспективи подальших досліджень у да-
ному напрямку. Показані підстави для розробки 
тренувальних засобів, спрямованих на форму-
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вання спеціального реалізаційного потенціалу 
жінок-боксерів високої кваліфікації при наван-
таженнях спеціалізованої спрямованості.
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