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РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ЖІНОК-ЄДИНОБОРЦІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
У професійних поєдинках за правилами UFC приймають участь висококваліфіковані бійці, як чоловіки, так
і жінки, які володіють широким техніко-тактичним арсеналом (професійними компетентностями) із різних
повноконтактних єдиноборств, що дає змогу глядачам та аналітикам зазначеного напряму оцінити перевагу
того чи іншого бойового мистецтва. Високий рівень сформованості професійних компетентностей у жінок –
бійців ММА забезпечує дострокову перемогу під час титульних (кваліфікаційних) поєдинків.
Головною метою роботи є визначення домінуючих професійних компетентностей жінок-єдиноборців високої
кваліфікації (на прикладі жінок – бійців ММА «ТОР-10»). Під час дослідження нами використано такі методи:
теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної (спеціальної) літератури; аналіз Інтернет-ресурсів;
педагогічні спостереження; метод експертних оцінок; методи математичної статистики; науковий інструментарій. Окрім цього, для досягнення мети та завдань дослідження членами науково-дослідної групи проведено відеомоніторинг та аналіз протоколів поєдинків чемпіонатів UFC (2018–2020 рр.), використано офіційну
статистику професійних поєдинків жінок – бійців ММА, «ТОР-10» (станом на 12.05.2020.). Відповідно до моніторингу науково-методичних джерел (даних Інтернет-ресурсів), установлено, що питання формування професійних компетентностей (жінок – бійців ММА) та представниць інших повноконтактних єдиноборств вивчено
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недостатньо, відсутні наукові праці, які узагальнюють досягнення провідних тренерів у підготовці жінок – бійців ММА, а існуючі напрацювання у напрямі всебічної підготовки жінок-єдиноборців викладено без необхідного
рівня деталізації, що потребує додаткових досліджень.
У результаті дослідження нами визначено, що домінуючими професійними компетентностями жінок – бійців ММА є техніко-тактичний арсенал; бойовий потенціал та досвід титульних (кваліфікаційних) поєдинків.
Варто зауважити, що кожна з вищезазначених компетентностей має власну розгалужену ієрархію, яка за умов
їх усебічного та комплексного розвитку забезпечує успіх під час змагань.
Ключові слова: бойовий потенціал, змішані бойові мистецтва, єдиноборства, професійні компетентності,
тактика, техніка, жінки-єдиноборці, ММА, UFC.
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RESULTS OF DETERMINATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES
OF HIGH QUALIFIED WOMEN- FIGHTERS
Highly qualified fighters, both men and women, who have a wide technical and tactical arsenal (professional
competencies) of various full-contact martial arts take part in professional fights according to UFC rules, which allows
spectators and analysts to assess the superiority of a particular martial art. The high level of professional competencies
of women MMA fighters ensures early victory during the title (qualification) fights.
The main purpose of the work is to determine the dominant professional competencies of highly qualified single
wrestlers (on the example of female MMA fighters «TOR-10»). During the research we used the following methods:
theoretical analysis and generalization of scientific and methodical (special) literature; analysis of Internet resources;
pedagogical observations; method of expert assessments; methods of mathematical statistics; scientific tools. In addition,
to achieve the goals and objectives of the study, members of the research team conducted video monitoring and analysis
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of the protocols of UFC Championships (2018-2020, used the official statistics of professional fights of women MMA
fighters, «TOP-10» as of 12.05.2020). In accordance with the monitoring of scientific and methodological sources
(data from Internet resources) it is established that the formation of professional competencies (women MMA fighters)
and representatives of other full-contact martial arts is insufficiently studied, there are no scientific papers summarizing
the achievements of leading trainers in MMA fighters, and the existing developments in the direction of comprehensive
training of women wrestlers are presented without the necessary level of detail, which requires additional research.
As a result of the study, we determined that the dominant professional competencies of women MMA fighters are:
technical and tactical arsenal; combat potential and experience of title (qualification) fights. It is worth noting that
each of the above competencies has its own branched hierarchy, which, given their comprehensive and comprehensive
development, ensures success during the competition.
Key words: martial arts, mixed martial arts, martial arts, professional competencies, tactics, technique, womencombats, MMA, UFC.

Постановка проблеми. Сьогодні професійний
спорт є унікальним явищем сучасної спільноти.
За своїм сутнісним складником він відрізняється
від олімпійського спорту комерціалізацією та екстремальністю. Змагання за участю професійних
атлетів завжди викликають зацікавленість широких верств населення та є досить видовищними
і привабливими. Крім того, професійний спорт
надає атлетам значні можливості для прояву духовних та фізичних сил.
Відповідно до вищезазначеного, стає зрозумілим прагнення жінок до занять професійним
спортом. Важливим є те, що існує багато поглядів
та припущень щодо мотивації участі жінок у бійцівських поєдинках. Цю мотивацію можливо розподілити на дві категорії: суттєво жіночі (у переважній
більшості підсвідомі) та універсальні (які можливо застосувати як для жінок, так і для чоловіків).
Однією з головних соціальних домінант поширення
жіночих єдиноборств є сумісна взаємодія відповідних факторів: розвиток цивілізації; науково-технічний прогрес; емансипація жінок та феміністський
рух. Слід також зауважити, що жінки з великим
ентузіазмом та завзяттям опановують нові види
спорту, у тому числі й змішані бойові мистецтва (в
перекладі з англійської – Mixed Martial Arts, MMA),
які об’єднує міжнародна спортивна організація
Ultimate Fighting Championship (UFC).
У професійних поєдинках за правилами UFC
приймають участь висококваліфіковані бійці, як
чоловіки, так і жінки, які володіють різноманітним
техніко-тактичним арсеналом із різних повноконтактних єдиноборств, що дає змогу глядачам
та аналітикам зазначеного напряму оцінити перевагу того чи іншого бойового мистецтва. Важливим є той факт, що значна та фінансово вмотивована конкуренція в MMA, прагнення жінок-бійців
до світової слави, підняття престижу чемпіонатів
UFC, їх видовищності та «касовості» стимулюють невпинне вдосконалення техніко-тактичного
арсеналу жінок – бійців ММА, наслідком чого
є велика конкуренція, результативність та високі
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гонорари. Відповідно до вищезазначеного, вагомої ролі набуває науково-методичне забезпечення
необхідних компонентів професійної діяльності
єдиноборців-жінок, які займаються ММА (Варенников та ін., 2019: 1).
Актуальність зазначеної проблематики полягає
у дослідженні технічного арсеналу жінок – єдиноборців ММА як провідного чинника їх професійної компетентності у підготовці до чемпіонатів
UFC (Сороканюк, 2019: 2). Варто також зауважити, що вибір ефективного техніко-тактичного
арсеналу жінок – бійців ММА з урахуванням їхніх
індивідуально-типологічних особливостей, психологічного профілю (домінуючих професійних
компетентностей) дає змогу у найкоротші терміни
досягнути головної мети, суть якої зводиться до
здобуття титулу всесвітньої чемпіонки UFC.
У попередніх дослідженнях встановлено особливості тренувального процесу та необхідних
професійних компетентностей підготовки висококваліфікованих спортсменів, представників різних видів єдиноборств у тому числі й бійців ММА
чоловіків, як еталонних моделей для формування
ефективного технічного арсеналу жінок-єдиноборців, які займаються змішаними бойовими мистецтвами (Хацаюк, Скирта, 2014: 3; Хуртенко,
Дмитренко, 2018: 4; Хацаюк та ін., 2020: 5), тому
вибраний напрям дослідження є актуальним.
Дослідження виконано відповідно до зведеного плану НДР і ДКР (РК) Українського інституту науково-технічної і економічної інформації
(шифр «Модель-РБ», номер державної реєстрації
0108U007536).
Аналіз досліджень. Характеристики змагальної діяльності в єдинобор-ствах визначаються
відповідно до концепцій моделей найсильніших атлетів (Лісіцин, 2014: 6; Гуцул, 2015: 7).
Оскільки аналітичний апарат, який використовується для вивчення змагальної діяльності атлетів, значно ширший, то залежно від того, який із
боків підготовленості спортсменки аналізується
(техніко-тактичний, фізичний, психологічний),
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використовується різна варіативна методологія досліджень. Модель найсильнішого атлета
формується відповідно до аналізу трьох груп
модельних характеристик: змагальної діяльності, основних боків підготовленості, функціональних систем організму та його морфологічних особливостей (Кузнецов та ін., 2015: 8).
Уважається, що в єдиноборствах якість виконання технічних дій та тактичних комбінацій
атлетами у змагальних умовах є інтегральним
показником їхньої професійної компетентності
(Анісімов, 2014: 9; Коротких, 2015: 10; Ананченко
та ін., 2020: 11).
Важливим є й той факт, що сьогодні у систему
спортивної підготовки єдиноборців активно впроваджується діяльнісний підхід, у якому руховий
потенціал атлета розглядається як процес, скерований на отримання певного результату, тому фахівцями зазначеного напряму дослідження звертається
достатньо уваги на всебічний аналіз змагальної
діяльності, у тому числі з використанням наукового
інструментарію (Пашинцев, 2010: 12; Максимчук
та ін., 2019: 13; Первачук та ін., 2020: 14).
Своєю чергою, використання інноваційних фітнес-технологій у процесі підготовки висококваліфікованих єдиноборців, як чоловіків, так і жінок,
забезпечує відновлення м’язів, зв'язок, суглобів,
а також психологічної рівноваги після змагальних та тренувальних поєдинків, що в подальшому
позитивно відображається на виконанні ними тренувальних завдань та успішному виступу на змаганнях різних рівнів (Хуртенко та ін., 2019: 15).
Таким чином, проведений нами моніторинг
науково-методичних джерел (даних Інтернетресурсів) у вибраному напрямі дослідження свідчить про те, що питання формування професійних
компетентностей жінок – бійців ММА та представниць інших повноконтактних єдиноборств
вивчено недостатньо, відсутні наукові праці,
які узагальнюють досягнення провідних тренерів у підготовці жінок – бійців ММА, а існуючі
напрацювання у напрямі їх усебічної підготовки
викладено без необхідного рівня деталізації (відсутня впорядкована система їх підготовки та не
визначено складники їхніх професійних компетентностей).
Мета статті – визначити домінуючі професійні компетентності жінок-єдиноборців високої
кваліфікації (на прикладі жінок – бійців ММА
«ТОР-10»).
Для досягнення мети дослідження планувалося вирішити такі завдання:
– провести моніторинг науково-методичних
джерел (даних Інтернет-ресурсів) із техніко-так-
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тичної підготовленості жінок – бійців ММА, представниць інших повноконтактних єдиноборств як
провідного складника їхньої професійної компетентності;
– визначити та проаналізувати важливі професійні компетентності жінок – бійців ММА
високої кваліфікації.
Виклад основного матеріалу. Для досягнення мети та завдань дослідження нами
визначено провідні професійні компетентності жінок – бійців ММА високої кваліфікації
(n=10), які знаходяться у світовому рейтингу
найкращих («ТОP-10») за версією UFC. Відповідно до вищезазначеного, жінок – бійців ММА
було розподілено на групи.
До першої групи увійшли професійні спортсменки – «ударники» (n=5), у яких серед провідних
професійних компетентностей (технічного арсеналу) переважає техніка ударів руками (ліктями),
ногами (колінами) й які рідко виконують кидки,
а також використовують больові прийоми та прийоми задушення.
Другу групу становили жінки – бійці ММА –
«борці» (n = 5), у яких серед провідних професійних компетентностей (технічного арсеналу)
переважає техніка виконання кидків і які рідко
застосовують серії ударів руками (ліктями),
ногами (колінами), але активно використовують
під час поєдинків больові прийоми та прийоми
задушення (у різних варіативних тактичних комбінаціях).
Розподіл до груп здійснювався відповідно
до офіційної статистики у процентному співвідношенні нанесення загальної кількості ударів
та реалізованих технічних дій борцівської техніки (обчислено загальну кількість технічних
дій за весь період виступу на професійній арені
в чемпіонатах UFC упродовж 2018–2020 рр.).
Важливим є те, що під час дослідження членами науково-дослідної групи використовувалася
методика відеоаналізу техніки та тактики єдиноборств (Ананченко, Хацаюк, 2016: 16). Ефективні комбінації та ключові зв’язки техніки ММА
(складники професійних компетентностей жінокєдиноборців) були проаналізовані за допомогою
інструментальних методів дослідження (Каратаєва, Хацаюк, 2008: 17).
Отримані результати порівняльного аналізу
результатів ефективності техніко-тактичного
арсеналу жінок – бійців ММА високого класу
(результати порівняльного аналізу викладено на
рис. 1, 2), представниць першої та другої груп
(n = 10), дали змогу визначити коефіцієнт бойового потенціалу.

Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 30, том 4, 2020

Шемчук В., Дмитренко С., Климович В., Хуртенко О., Курбакова С., Результати визначення ...

92

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

85

78

76
66

51

55

47

41

44
31

34 32

32

30

Точність ударів (%)
Статистика в боротьбі (%)
Коефіцієнт бойового
потенціалу (%)

Аманда
Нунес

Вейлі
Чжан

Аслен Лед Жермейн Холі Холм
де
Рандамі

Рис. 1. Порівняльний аналіз результатів визначення бойового потенціалу жінок – бійців ММА
високого класу, представниць першої групи («ударники», n = 5)
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Рис. 2. Порівняльний аналіз результатів визначення бойового потенціалу жінок – бійців ММА
високого класу, представниць другої групи («борці», n = 5)

Бойовий потенціал техніко-тактичного арсеналу (домінуючий чинник професійних компетентностей) єдиноборців можна розглядати як
інтеграцію незалежних один від одного різних
показників та факторів. Під час наших досліджень зазначений коефіцієнт визначено шляхом
сумування статистичних результатів точності
ударів та борцівської техніки. Вибір оптимальної
методики (формули обчислення) підтверджується
високими досягненнями на міжнародній арені
представницями досліджуваної категорії.
Моніторинг відеоматеріалів та ходу протоколів змагальних сутичок чемпіонату UFC (2018–
2020 рр.) свідчить про те, що найрезультативнішою (рис. 1, 2) у першій групі є Аманда Нунес
(коефіцієнт бойового потенціалу 92%), а у другій групі – Тетяна Суарез (коефіцієнт бойового
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потенціалу 133%); відповідно найменш результативними жінками – бійцями ММА («TOP-10»)
у першій групі є Холі Холм (коефіцієнт бойового
потенціалу 66%), а у другій – Роуз Намаюнас (коефіцієнт бойового потенціалу 97%).
Далі нами було визначено ефективний технікотактичний арсенал як один із чинників професійної компетентності жінок – бійців ММА високої
кваліфікації («ТОР-10»). Із цією метою членами
науково-дослідної групи проведено аналіз архівного відео та протоколів кваліфікаційних (титульних) поєдинків, у результаті чого отримано кількісні показники об’єкта та предмета дослідження
(результати наведено в табл. 1). Технічні дії та тактичні комбінації, які використовують жінки – бійці
ММА високої кваліфікації, обчислювалися відповідно до їх загальної кількості проведених
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кваліфікаційних (титульних) поєдинків за всю
професійну кар’єру.
Порівняльний аналіз результатів ефективності
техніко-тактичного арсеналу жінок – бійців ММА
високої кваліфікації здійснено за методикою експертної оцінки фахівцями галузі повноконтактних єдиноборств (n=9) за п’ятибальною шкалою
оцінювання, де 5 – максимальний бал, 1 – мінімальний.
Окрім того, відповідно до наявної архівної бази
відеоматеріалів, протоколів ходу кваліфікаційних (титульних) поєдинків чемпіонату UFC нами
визначено ефективний технічний арсенал (домінуючі професійні компетентності) досліджуваних
жінок – бійців ММА відповідно до вагових категорій (результати наведено в табл. 2).
Підводячи підсумки порівняльного аналізу
технічного арсеналу та ефективності його застосування жінками – бійцями ММА під час участі
чемпіонаті UFC (2018–2020 рр.), доцільно констатувати, що досліджувані спортсменки систематично та наполегливо тренуються і знаходяться
в оптимальній спортивній формі, що сприяє під-

триманню високої їх працездатності та швидкому
відновленню під час участі у кваліфікаційних
(титульних) поєдинках.
Варто також зауважити, що під час моніторингу Інтернет-ресурсів (приватних сторінок
соціальних мереж) провідних бійців ММА, як
чоловіків, так і жінок, нами встановлено, що для
підтримання оптимальної спортивної форми професійні атлети використовують дозволені фармакологічні засоби.
Висновки. Відповідно до моніторингу науково-методичних джерел (даних Інтернет-ресурсів), установлено, що питання формування професійних компетентностей жінок – бійців ММА
та представниць інших повноконтактних єдиноборств вивчені недостатньо. Сьогодні відсутні
наукові праці, які узагальнюють досягнення провідних тренерів у підготовці жінок – бійців ММА,
а існуючі напрацювання у напрямі їх усебічної
підготовки викладено без необхідного рівня деталізації, що потребує додаткових досліджень.
Нами встановлено, що домінуючими професійними компетентностями жінок – бійців ММА

Таблиця 1
Результати ефективності техніко-тактичного арсеналу жінок – бійців ММА високої кваліфікації
(1 група, n=5; 2 група, n=5) за методикою Ф. Уілкоксона, бали
Технічний арсенал
1) зв’язки та комбінації ударів
2) кидки
3) удари руками
4) удари ногами
5) прийоми задушення
6) больові прийоми

1 група
(n = 5)
3,22 ± 0,12
2,69 ± 0,14
2,83 ± 0,09
1,58 ± 0,11
2,67 ± 0,15
2,82 ± 0,12

2 група
(n = 5)
2,63 ± 0,11
2,83 ± 0,20
1,64 ± 0,10
3,03 ± 0,14
3,55 ± 0,19
3,06 ± 0,11

Δ

P-Value

P

0,59
0,14
1,19
1,45
0,88
0,24

0,05
0,00087
0,00087
0,00061
0,00089
0,07

р ≥ 0,05
р ≤ 0,05
р ≥ 0,05
р ≤ 0,05
р ≤ 0,05
р ≤ 0,05

Примітка: Δ – Різниця застосування технічного арсеналу для досягнення перемоги між представницями 1-ї та 2-ї груп
(визначено середнє значення балів по групам та стандартне відхилення відповідно до аналізу 175 поєдинків за правилами
UFC: 1 група – «ударники», 2 група – «борці»)

№
1.

2.

3.
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Домінуючі професійні компетентності жінок – бійців ММА («ТОР-10»)

Боєць (в/кат.)
Аманда Нунес
57-61 кг
(Bantamweight)
Вейлі Чжан
48-52 кг
(Strawweight)
Валентина
Шевченко
53-57 кг
(Flyweight)

Таблиця 2

Характеристика домінуючих професійних компетентностей
загальна кількість поєдинків – 23; перемог нокаутами – 13; перемог за рішенням суддів – 3 (сабмішином – 3); поразок нокаутами – 2; поразок за рішенням суддів – 1 (сабмішином – 1); точність ударів: нанесено акцентованих ударів – 434, виконано спроб
акцентованих ударів – 843; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 11, спроб
тейкдаунів – 27
загальна кількість поєдинків – 23; перемог нокаутами – 10; перемог за рішенням суддів – 4 (сабмішином – 7); поразок за рішенням суддів – 1; точність ударів: нанесено
акцентованих ударів – 185, виконано спроб акцентованих ударів – 394; статистика в
боротьбі: тейкдаунів виконано – 1, спроб тейкдаунів – 13
загальна кількість поєдинків – 21; перемог нокаутами – 6; перемог за рішенням суддів
– 5 (сабмішином – 7); поразок нокаутами – 1; поразок за рішенням суддів – 2; точність
ударів: нанесено акцентованих ударів – 506, виконано спроб акцентованих ударів –
1002; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 12, спроб тейкдаунів – 42
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Закінчення таблиці 2
№
4.

Боєць (в/кат.)

Характеристика домінуючих професійних компетентностей
загальна кількість поєдинків – 27; перемог нокаутами – 7; перемог за рішенням суддів
Джесіка Андраде – 6 (сабмішином – 7); поразок нокаутами – 3; поразок за рішенням суддів – 2 (сабмі48-52 кг
шином – 2); точність ударів: нанесено акцентованих ударів – 1 020, виконано спроб
(Strawweight)
акцентованих ударів – 1 977; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 33, спроб
тейкдаунів – 56
5.
загальна кількість поєдинків – 22; перемог нокаутами – 4; перемог за рішенням суддів
Йоанна
– 12 (сабмішином – 2); поразок нокаутами – 1; поразок за рішенням суддів – 3; точність
Еджейчик
ударів: нанесено акцентованих ударів – 1 345, виконано спроб акцентованих ударів –
48-52 кг
2 899; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 2, спроб тейкдаунів – 3; захист від
(Strawweight)
тейкдаунів – 32; захист від больових прийомів – 18
6.
загальна кількість поєдинків – 15; перемог нокаутами – 1; перемог за рішенням суддів
Роуз Намаюнас
– 2 (сабмішином – 8); поразок нокаутами – 1; поразок за рішенням суддів – 2 (саб48-52 кг
мішином – 1); точність ударів: нанесено акцентованих ударів – 436, виконано спроб
(Strawweight)
акцентованих ударів – 1 038; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 16, спроб
тейкдаунів – 29
7. Тетяна Суарез
загальна кількість поєдинків – 8; перемог нокаутами – 2; перемог за рішенням суддів
48-52 кг
– 2 (сабмішином – 4); точність ударів: нанесено акцентованих ударів – 246, виконано
(Strawweight)
спроб акцентованих ударів – 374; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 18,
спроб тейкдаунів – 35
8.
загальна кількість поєдинків – 18; перемог нокаутами – 8; перемог за рішенням суддів
Холі Холм
– 5; поразок нокаутами – 1; поразок за рішенням суддів – 3 (сабмішином – 1); точність
57-61 кг
ударів: нанесено акцентованих ударів – 453, виконано спроб акцентованих ударів –
(Bantamweight)
1 327; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 6, спроб тейкдаунів – 19
9. Жермейн де
загальна кількість поєдинків – 13; перемог нокаутами – 4; перемог за рішенням суддів
Рандамі
– 5; поразок нокаутами – 1; поразок за рішенням суддів – 2 (сабмішином – 1); точність
57-61 кг
ударів: нанесено акцентованих ударів – 220, виконано спроб акцентованих ударів –
(Bantamweight)
458; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 0, спроб тейкдаунів – 1
10. Аслен Лед
загальна кількість поєдинків – 5; перемог нокаутами – 2; перемог за рішенням суд57-61 кг
дів – 2 (сабмішином – 1); точність ударів: нанесено акцентованих ударів – 145, вико(Bantamweight)
нано спроб акцентованих ударів – 262; статистика в боротьбі: тейкдаунів виконано – 2,
спроб тейкдаунів – 4; захист від тейкдаунів – 24

є техніко-тактичний арсенал, бойовий потенціал
та досвід титульних (кваліфікаційних) поєдинків. Варто зауважити, що кожна з вищезазначених
компетентностей має власну розгалужену ієрархію, яка за умови їх усебічного та комплексного
розвитку забезпечує успіх під час змагань.
Окрім того, відповідно до результатів дослідження, встановлено, що представниці другої
групи більш технічно, тактично та функціонально підготовлені на відміну від жінок – бійців ММА першої групи. Цікавим виявився той
факт, що під час розподілу жінок – бійців ММА
до груп за ознаками їх техніко-тактичного
домінування (рівня розвитку професійних компетентностей) сума місць у загальному рейтингу UFC «ТОР-10» у першій групі становила
30 очок, а у другій – 25 очок відповідно, що на
п’ять пунктів краще, ніж у представниць першої
групи. Під час розподілу жінок – бійців ММА
до зазначених груп даний показник членами
науково-дослідної групи до уваги не брався. Для
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обчислення загальної суми місць нами використано методику ранжування за найменшим показником. Зазначений вище показник у нашому разі
додатково підтверджує достовірність отриманих
результатів дослідження.
Таким чином, представниці другої групи володіють більш досконалими професійними компетентностями, які забезпечують високу результативність під час кваліфікаційних та титульних
поєдинків. Результати дослідження впроваджено
у практику підготовки жінок-єдиноборців, членів
збірних команд України та спортсменок – здобувачів вищої освіти, які займаються повноконтактними єдиноборствами.
Перспектива подальших досліджень у даному
напрямі передбачає розроблення ефективних
моделей комбінацій та зв'язок у положенні лежачи
(партері), які забезпечують дострокову перемогу
жінок – бійців ММА під час кваліфікаційних
та титульних поєдинків у чемпіонатах UFC із використанням сучасного наукового інструментарію.
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