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АНОТАЦІЯ 

 

Слободянюк В. О. Удосконалення структури тренувального процесу 

кваліфікованих важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої базової 

підготовки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 

виховання і спорту (доктора філософії) за спеціальністю 24.00.01 – 

«Олімпійський і професійний спорт» – Національний університет фізичного 

виховання і спорту України, Київ, 2018. 

Протягом останніх десятиліть продовжують зростати спортивні 

досягнення жінок на міжнародній арені (А. Медведев, 2000; Л. Матвеев, 2001; 

Е. Фильгина, 2004; В. Платонов, 2015 та ін.). Така тенденція зумовлена 

системним пошуком з боку тренерів і провідних фахівців світу нетрадиційних 

засобів та методів інтенсифікації тренувального процесу спортсменок на 

основних етапах багаторічного вдосконалення (И. Бельский, 2000; П. Горулев, 

2006; С. Пуцов, 2008; В. Олешко, 2013; Р. Ахметов, 2016 та ін.). Разом із цим, 

рівень змагальних результатів кваліфікованих важкоатлеток України показує, 

що представниці багатьох важкоатлетичних країн Європи та Азії набагато 

переважають юних спортсменок України, які пройшли підготовку у навчальних 

центрах резервного спорту (ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, тощо) насамперед за 

ефективністю використання відмінностей, зумовлених групами вагових 

категорій (перша – вагові категорії 48 кг, 53 кг, 58 кг; друга – вагові категорії 63 

кг, 69 кг; третя - 75 кг, понад 75 кг) та рівнем фізичної підготовленості на 

етапах багаторічного вдосконалення. Тому пошук ефективних шляхів 

покращення тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток різних груп 

вагових категорій на основі динаміки фізичної підготовленості у річному циклі 

на етапі спеціалізованої базової підготовки є актуальною проблемою для 

важкоатлетичного спорту України (Л. Шахлина, 2001; С. Пуцов, 2008; О. 

Антонюк, 2012; В. Олешко, 2014 та ін.). 
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Аналіз науково-методичної літератури вказує на важливість оптимізації 

тренувального процесу спортсменок у важкій атлетиці з орієнтацією на їхні 

індивідуальні особливості із урахуванням вагових категорій та показників 

фізичної підготовленості у річному циклі (Г. Виноградов, 2009; В. Олешко, 

С. Пуцов, О. Антонюк, 2012; О. Товстоног, 2012 та ін.). Аналіз науково-

методичних робіт іноземних та вітчизняних фахівців (А. Drechsler, 1998; 

П. Горулев, 2002; Э. Румянцева, 2004; І. Шимечко, 2013; та ін.) свідчить про 

необхідність побудови тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток 

залежно від особливостей їхнього біологічного циклу. Разом з тим, інші фахівці 

(Т. Містулова, С. Пуцов, 2006; Тушер, 2006; Д. Давиденко, 2009; 

М. Абдулмеджидов, 2012; В. Слободянюк, 2015 та ін.) вважають, що головним 

чинником раціональної періодизації тренувального процесу спортсменок є 

врахування відмінностей, зумовлених морфологічними ознаками у групах 

вагових категорій, що є запорукою подальшого вдосконалення сторін 

підготовленості важкоатлеток у річному циклі. 

Отже, вимоги практики щодо вдосконалення системи підготовки 

кваліфікованих важкоатлеток у навчальних закладах резервного спорту 

України, висувають важливу проблему невідповідності запропонованих засобів 

і методів тренувального процесу спортсменок потребам практики, зумовлених 

відмінностями тренувальних навантажень у групах вагових категорій, рівня 

фізичної підготовленості у річному циклі, особливо на етапі спеціалізованої 

базової підготовки, де закладається підґрунтя для подальшої реалізації силових 

можливостей (П. Горулев, Э. Румянцева, 2004; Л. Дворкин, 2005; V. Oleshko, 

2006; В. Соловьев, 2007; М. Розторгуй, 2016 та ін.). 

Мета дослідження – вдосконалення структури тренувального процесу 

кваліфікованих важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої базової 

підготовки шляхом розробки тренувальної програми з раціональним добором 

тренувальних навантажень. 

Результати виконаного дослідження розкривають шляхи підвищення 

ефективності програм тренувального процесу кваліфікованих спортсменок 



4 

різних груп вагових категорій на прикладі шести важкоатлетичних спортивних 

центрів України, залежно від динаміки показників фізичної підготовленості та 

змагальних результатів у річному циклі на етапі спеціалізованої базової 

підготовки. 

Результати проведених досліджень впроваджено у процес створення 

тренувальних програм спортсменок юніорської національної збірної команди 

України з важкої атлетики, у практику тренувального процесу  

КЗ ОСДЮШОР з важкої атлетики ім. Л. І. Жаботинського (м. Запоріжжя),  

КЗ «Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного 

профілю» (м. Запоріжжя), філії Херсонського вищого училища фізичної 

культури (м. Скадовськ), Харківського обласного вищого училища фізичної 

культури і спорту (м. Харків), що підтверджено відповідними актами 

впровадження (від 15.01.2018 р., 15.01.2018 р., 15.01.2018 р., 01.06.2018 р., 

01.06.2018 р.). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що у результаті проведених 

досліджень доповнено та розширено дані щодо побудови тренувального 

процесу важкоатлеток із врахуванням відмінностей у групах вагових категорій 

у річному циклі підготовки залежно від обсягів навантаження у групах вправ: 

ривкові, поштовхові, тяги, присідання, жимові, та інші. 

Вперше: 

- вивчено тенденції та закономірності побудови тренувального процесу 

важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки в 

шести важкоатлетичних центрах України (Тернопільська, Харківська, 

Херсонська, Донецька, Рівненська та Запорізька області); 

- визначено величини відмінностей у тренувальних навантаженнях 

кваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових категорій у різних 

структурних утвореннях тренувального процесу – мезоциклах різного типу: 

втягувальних, базових, контрольно-підготовчих, змагальних та відновних; 

- встановлено взаємозв’язок рівня фізичної підготовленості та показників 

морфологічного стану кваліфікованих важкоатлеток 16–18 років із характером 
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тренувальних навантажень у річному циклі підготовки;  

- розроблено диференційовану програму тренувального процесу 

кваліфікованих важкоатлеток залежно від динаміки фізичної підготовленості у 

шести важкоатлетичних центрах України на етапі спеціалізованої базової 

підготовки. 

Дістали подальшого розвитку напрями вдосконалення тренувального 

процесу кваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових категорій на етапі 

спеціалізованої базової підготовки згідно сучасної теорії періодизації 

підготовки спортсменок у виді спорту. 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт та  

предмет, мета та завдання дослідження, вказані етапи його організації та 

використані методи. Дана характеристика наукової новизни та практичної 

значущості роботи, встановлено особистий внесок здобувача у спільно 

опублікованих наукових працях, наведено основні аспекти апробації 

результатів досліджень, вказана кількість публікацій. 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи підготовки жінок у 

важкій атлетиці» проведено аналіз літературних джерел з проблеми добору та 

використання сучасних засобів і методів підготовки жінок у силових видах 

спорту; розглянута характеристика засобів загальної та спеціальної фізичної 

підготовленості спортсменок на етапі спеціалізованої базової підготовки;  

проаналізовано морфо-функціональні особливості організму спортсменок 

різних груп вагових категорій, що спеціалізуються у важкій атлетиці; тенденції 

планування тренувальних навантажень юних важкоатлеток років залежно від 

спрямованості періодів підготовки та розподілу важкоатлетичних вправ.  

У другому розділі «Методи та організація дослідження» представлені 

використані у роботі методи досліджень, обґрунтована доцільність їх  

застосування у педагогічному експерименті, описана організація досліджень за 

певними етапами та подано характеристику контингенту спортсменок, який 

брав участь у дослідженні.  
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У третьому розділі «Особливості планування тренувальної роботи 

важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої базової  

підготовки» представлено результати досліджень щодо напрямів тренувального 

процесу юних важкоатлеток; аналізу програм тренувальної роботи юних 

важкоатлеток різних груп вагових категорій провідних спортивних шкіл 

України. 

Результати аналізу експертної оцінки критеріїв тренувальних 

навантажень. юних важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки 

свідчать, що визначальними чинниками, які необхідно враховувати під час 

планування тренувальних навантажень є групи вагових категорій спортсменок 

та показники їхньої спеціальної фізичної підготовленості. 

Отримані відмінності у програмах тренувального процесу юних 

важкоатлеток різних вагових категорій у річному макроциклі за групами вправ: 

за кількістю піднімань штанги, кількістю піднімань у зоні інтенсивності 

90-100 %, у ривкових, поштовхових вправах, тягах, присіданнях, в жимових 

вправах та інших, а також за інтенсивністю навантаження підтверджують 

необхідність здійснювати планування програм підготовки з урахуванням груп 

вагових категорій спортсменок. 

Величини навантаження за групами вправ у юних важкоатлеток мають 

тенденцію до зміни залежно від типу тренувального мезоцикла. Найменші 

величини КПШ відносно до базових мезоціклів спортсменки показують у 

змагальних (на 17,4 %), контрольно-підготовчих (на 15,3 %) і відновних 

мезоциклах, що відповідає загальноприйнятим закономірностям розподілу 

тренувальних навантажень юних важкоатлеток у мезоциклах річного 

макроциклу. 

Найбільш оптимальним варіантом побудови тренувального процесу юних 

важкоатлеток є двохциклове та трьохциклове планування підготовки у річному 

циклі. Разом із цим, порівняльний аналіз змісту та структури тренувального 

процесу річного макроциклу свідчить про застосування багатоциклового 

планування підготовки (трьох або чотирьох циклового) у важкоатлеток у п’яти 
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спортивних школах України (зокрема, Тернопільська, Харківська, Донецька, 

Херсонська та Рівненська області). 

У четвертому розділі «Результати педагогічного дослідження за 

показниками морфологічного стану та фізичної підготовленості важкоатлеток 

різних груп вагових категорій» представлено результати тестування показників 

компонентного складу маси тіла важкоатлеток 16-18 років різних груп вагових 

категорій у річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Встановлено величини відмінностей у м’язовому та жировому компонентах 

маси тіла спортсменок різних груп вагових категорій на початку та у кінці 

річного циклу (p ˂ 0,05). Найвищі показники зростання м’язової та жирової 

маси важкоатлеток спостерігаються у важкоатлеток першої групи (легких) 

вагових категорій.  

Результати тестування показників загальної та спеціальної фізичної 

підготовленості юних важкоатлеток свідчать, що найвищі темпи зростання 

встановлено у спортсменок важких вагових категорій, які представляють  

спортивні школи Тернопільської, Харківської, Донецької та Запорізької 

областей (p ˂ 0,05). 

Встановлено, що програм тренувального процесу протягом річного 

макроциклу у важкоатлеток групи важких вагових категорій важкоатлетичних 

центрів Тернопільської, Харківської, Запорізької та Донецької областей є більш 

ефективними для підвищення показників фізичної підготовленості, а також 

зростання змагальних досягнень спортсменок. Достовірне зростання спор-

тивних досягнень протягом річного макроциклу встановлено у представниць 

різних груп вагових категорій даних важкоатлетичних шкіл.  

У п’ятому розділі «Ефективність застосування тренувальних програм для 

спортсменок 16-18 років різних груп вагових категорій та диференційована 

тренувальна програма» проведено аналіз динаміки змагальних результатів 

спортсменок за період річного циклу (на початку та у його кінці), із 

урахуванням відмінностей у спортсменок різних груп вагових категорій. 
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Отримана висока ефективність тренувального процесу річного макро-

циклу у спортсменок групи легких вагових категорій важкоатлетичних центрів 

Тернопільської та Харківської областей. Приріст спортивних результатів у сумі 

двоборства за річний цикл у спортсменок цих шкіл є найбільшим (на 9,4 %, 

p < 0,05), порівняно з представницями інших регіонів. 

Найвищі показники зростання спортивних результатів та рівня  

спеціальної фізичної підготовленості спостерігаються у спортсменок групи 

середніх вагових категорій важкоатлетичного центру Харківської області, а у 

спортсменок важких вагових категорій – важкоатлетичного центру Запорізької 

області.  

Встановлені тенденції та закономірності дозволили запропонувати для 

практики оптимальну модель тренувального процесу важкоатлеток 16-18 років 

у річному макроциклі на етапі спеціалізованої базової підготовки. Вона містить 

трицикловий план підготовки, із 3-4 окремими підготовчими та 3-4 

змагальними періодами відповідно до календаря змагань, який є головним 

чинником розподілу річного макроциклу на періоди, мезоцикли та мікроцикли 

підготовки. 

Проведені дослідження дозволили рекомендувати обсяги тренувального 

навантаження у програмах річного макроциклу для спортсменок групи легких, 

середніх та важких вагових категорій у різних структурних утвореннях 

навчально-тренувального процесу. 

Ключові слова: юні важкоатлетки, групи вагових категорій та вправ, 

річний макроцикл, типи мезоциклів, тренувальне навантаження, програми 

підготовки.  

ABSTRACT 

Slobodianyuk V.О. Improvement of the training process structure for qualified 

weightlifters in annual cycles at the specialized basic training stage. Qualification 

scientific work as a manuscript.  
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Dissertation for the degree of Candidate of Sciences in Physics (Doctor of 

Philosophy), specialty 24.00.01 «Olympic and professional sport». - National 

University of Ukraine on Physical Education and Sports, Kyiv, 2018.  

Over the past decades, women's weightlifting has been actively developing in 

the world and this was reflected in the growth of sports achievements in the 

international stage. This trend has been substantiated through systemic search by 

coaches and leading specialists of weightlifting centers all over the world and 

Ukraine of new non-traditional ways and methods of training women, significantly 

influenced the optimization of the training process of female athletes at the main 

stages of the long-lasting improvements. At the same time, the practice of training 

and competitive activity of qualified Ukrainian weightlifters, shows that 

representatives of most weightlifting countries of Europe and Asia far outweigh the 

young Ukrainian athletes who have been trained in the educational institutions of 

reserve sport (Children's and Youth sports school, Specialized children's and youth 

sports school of the Olympic reserve, Olympic reserve school, etc.), not only for 

sports results but also for the effectiveness of the introduction of new technologies in 

the training process system. Therefore, the search for effective ways to improve the 

training process for young weightlifters of various weightlifting centers of Ukraine, 

taking into account the dynamics of general and special physical training in annual 

macrocycles at the stage of specialized basic training, is an actual problem for the 

development of Ukrainian weightlifting. Analysis of scientific and methodological 

literature shows the importance of optimizing of the training process for weightlifters, 

scilicet, orientation in planning and organizing training for their individual 

characteristics, taking into account weight categories and physical fitness indicators 

in annual macrocycles. Analysis of scientific and methodological works of foreign 

and domestic specialists  witness the need for the construction of a periodization of 

the training process for qualified weightlifters, depending on the characteristics of 

their biological cycle. At the same time, other specialists  consider that apart from the 

periodization of the training process, it is necessary to take into account the 

individual morpho-functional characteristics of the athlete's body, that is key to 



10 

further improving physical, technical and psychological readiness in the annual 

macrocycle.  

Therefore, the requirements of the practice of optimizing the training system 

for qualified weightlifters in the institutions of Ukrainian reserve sports show the 

problem of the discrepancy between the proposed means and methods of the training 

process to the needs of practice. Also, taking into account the different weight 

categories of athletes, the dynamics of general and special physical fitness, especially 

at the stage of specialized basic training, where the basis for the further realization of 

power capabilities is laid. 

The aim of the research is to improve the training process of qualified 

weightlifters in the annual macrocycle at the stage of specialized basic training. 

The results of the research reveal the ways to increase the efficiency of the 

training process programs of qualified athletes of different weight categories by the 

example of six weightlifting sports schools in Ukraine, depending on their dynamics 

of general and special physical fitness and competitive results in the annual 

macrocycle at the stage of specialized basic training.  

The results of the research are implemented in practice:  

• in the athlete’s training process of the leading sports schools of Ukraine 

(Donetsk, Zaporizhiia, Rivne, Kherson, Ternopol regions), since September 1, 2016, 

where is works weightlifting departments, and that is made possible to increase the 

efficiency of the training process of athletes of various weight categories at the stage 

of specialized basic training. 

• in the students’ training process of the National University of Physical 

Education and Sports from September 1, 2016 while studying the academic discipline 

"Theory and methodology of coaching in a selected sport" and students of the I-II 

courses of the Kharkiv Regional Higher School of Physical Culture and Sports in 

discipline "Theory and methods of training in weightlifting." 

The scientific novelty of the results is:  

- the programs of the training process of young weightlifters in the annual 

macrocycle at the stage of specialized basic training in six Ukrainian weightlifting 
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centers (Ternopil, Kharkiv, Kherson, Donetsk, Rivne and Zaporizhiia regions) were 

analyzed for the first time;  

- the differences in the values of the training load in various mesocycles of the 

annual macrocycle for the qualified weightlifters of different weight categories in the 

leading Ukrainian sports schools are shown for the first time;  

- for the first time have been established the growth rates of the competitive 

achievements of the athletes of various weight categories, depending on the dynamics 

of the indicators of general and special physical readiness in the annual macrocycle; 

- the dynamics of morpho-functional indices of the component composition of 

the body weight of weightlifters of various weight categories and their interrelation 

with their competitive results were determined for the first time;  

- a unified program of the training process for qualified weightlifters aged 

16-18 years of different weight categories was prepared for the first time, depending 

on the dynamics characteristics of their physical fitness at the stage of specialized 

basic training;  

- supplemented and expanded data on the structure of the training process for 

weightlifters of different weight categories in different mesocycles of a one-year 

macrocycle, depending on the volume of training loads in groups of exercises in 

training periods;  

- supplemented and expanded data on the dynamics of the morpho-functional 

state of weightlifters of various weight categories during the summer macrocycle, 

depending on the orientation of mesocycles in the training process;  

- have received further development of materials on the areas of improving the 

training process of qualified weightlifters at the stage of specialized basic training in 

accordance with the modern theory of the periodization of long-term training athletes 

in the different sports. 

In the introduction substantiated the urgency of the problem, determined the 

object and the subject, the purpose and objectives of the study, indicated the stages of 

its organization, and methods that were used. This characteristic of the scientific 

novelty and practical significance of the work, the personal contribution of the 
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applicant in joint published scientific works is established, the main aspects of 

approbation of research results are given, and the number of publications is indicated.  

In the first chapter «Theoretical and methodological foundations for the 

training of women in weightlifting» an analysis of literature on the selection and use 

of modern tools and methods for women training in power sports has been conducted. 

Considered the characteristics of general and special physical fitness for athletes at 

the stage of specialized basic training. Have been identified the morpho-functional 

features of the athlete’s organism of various weight categories specializing in 

weightlifting. The tendency of the plan for training loads of young weightlifters in the 

age of 16-18 years, depending on the direction of the periods of preparation and 

distribution of weightlifting exercises in groups.  

In the second chapter «Methods and organization of research», presented 

research methods that were used, the feasibility of their application in the pedagogical 

experiment is justified, the organization of studies on certain stages is described and 

the characteristics of the contingent of athletes participating in the study are given. 

In the third chapter «Regularities of planning the training work of weightlifters 

in the annual macrocycle at the stage of specialized basic training» presents the 

results of studies on the directions of the training process for young weightlifters and 

results of the analysis of the training programs for young weightlifters of different 

weight categories of the leading sports schools in Ukraine.  

The results of the analysis of the expert evaluation of the training load criteria 

of the young weightlifters at the stage of specialized basic training shows that certain 

factors that we need consider when planning training loads are weight categories of 

athletes and indicators of their special physical fitness.  

Differences in the programs of the training process for young weightlifters of 

different weight categories in the annual macrocycle by exercise groups: by the 

number of bar lifts, the number of uplifts in the intensity zone of 90-100 %, in snatch 

and clean & jerk exercises, traction, squats, bench exercises and the other, as well as 

the intensity of the load, confirm the need to plan training programs, taking into 

account weight categories of athletes. 
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The values of the load in groups of exercises in young weightlifters tend to 

change depending on the type of training mesocycle. The lowest values of the 

number of bar lifts compared to the basic mesocycles of the athletes are shown in 

competitive (17,4 %), control-preparatory (15,3 %) and reducing mesocycles, which 

corresponds to the generally accepted patterns of distribution of training loads of 

young weightlifters in the mesocycles of the annual macrocycle. 

The most optimal variant of the construction of the training process for young 

weightlifters is two-cycle and three-cycle training planning in annual macrocycles. At 

the same time, a comparative analysis of the content and structure of the training 

process of a one-year macrocycle indicates the use of multi-cycle planning of training 

(three or four cyclic) of the weightlifters in five Ukrainian sports schools (in 

particular, Ternopil, Kharkiv, Donetsk, Kherson and Rivne regions).  

In the fourth chapter «Results of pedagogical research on indicators of morpho-

functional state and physical fitness of heavyweights 16-18 years of different groups 

of weight categories» presents the results of testing the components of the body 

weight of young weightlifters aged 16-18 years of different weight categories in the 

annual macrocycle at the stage of specialized basic training. The values of differences 

in the muscle and fat compo-nents of athletes of different weight categories at the 

beginning and at the end of the annual macrocycle were established (p ˂ 0,05). The 

highest growth rates of muscle and fat mass of weightlifters are observed in 

weightlifters of the first group (light) weight categories. The results of testing the 

indicators of general and special physical fitness of young weightlifters show that the 

highest growth rates are set in athletes of heavy weight categories representing the 

disputed schools of Ternopil, Kharkov, Donetsk and Zaporizhiia regions (p ˂ 0,05). 

It is established that the training program during a one-year macrocycle in a 

weightlifter of a heavy weight group categories in weightlifting centers in Ternopil, 

Kharkiv, Zaporizhzhiia and Donetsk regions is more effective for increasing physical 

fitness indicators, as well as for increasing the competitive achievements of female 

athletes. A significant increase in controversial achievements during a one-year 
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macrocycle is established in representatives of different weight categories of these 

weightlifting schools.  

In the fifth chapter «The Effective performance of the athletic trainers' 

programs 16-18 rock groups in the various groups of categories» an analysis of the 

dynamics of the competitive results of athletes for the period of the annual 

macrocycle (at the beginning and at the end), taking into account the differences in 

athletes of different weight categories.  

The high efficiency of the training process of the summer macrocycle in 

athletes of the group of light weight categories in the weightlifting centers of the 

Ternopil and Kharkov regions. The growth of sports results in the sum of biathlon of 

an annual macrocycle in sportswomen of these schools is the largest (by 9,4%, p < 

0,05) in comparison with representatives of other regions.  

The highest growth rates of sports results and the level of special Physical 

fitness is observed among athletes of the group of middle weight categories in the 

weightlifting center of the Kharkov region, and among athletes of heavy weight 

categories in the weightlifting center of the Zaporozhiia region.  

The established tendencies and regularities allowed to propose for practice the 

optimal model of the training process for young weightlifters aged 16-18 in annual 

macrocycles at the stage of specialized basic training. It contains a three-cycle 

training plan, with 3-4 separate preparatory and 3-4 competitive periods according to 

the calendar of competitions, which is the main factor in the distribution of the annual 

macrocycle to periods, mesocycles and training microcycles.  

The conducted researches allowed to recommend the volumes of the training 

load in the summer macrocycle programs for the athletes of the group of light, 

medium and heavy weight categories in various structural formations of the training 

process.  

Key words: young weightlifters, weight categories and groups of exercises, 

annual macrocycle, types of mesocycles, training load, training programs. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ДЮСШ – дитячо-юнацька спортивна школа; 

ЖМТ – жирова маса тіла; 

ІМТ – індекс маси тіла;  

ІФР – індекс фізичного розвитку; 

КМСУ – кандидат у майстри спорту України; 

КПШ – кількість піднімань штанги; 

МТ – маса тіла; 

ОКГ – окружність грудної клітки; 

ОМЦ – оваріаційно-менструальний цикл; 

СДЮШОР – спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву; 

УОР – училище олімпійського резерву; 

ЧСС – частота серцевих скорочень; 

Р – довжина тіла; 

ШВСМ – школа вищої спортивної майстерності. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Протягом останніх десятиліть продовжують зростати 

спортивні досягнення жінок на міжнародній арені (А. Медведев, 2000; 

Л. Матвеев, 2001; Е. Фильгина, 2004; В. Платонов, 2015 та ін.). Така тенденція 

зумовлена системним пошуком з боку тренерів і провідних фахівців світу 

нетрадиційних засобів та методів інтенсифікації тренувального процесу 

спортсменок на основних етапах багаторічного вдосконалення (И. Бельский, 

2000; П. Горулев, 2006; С. Пуцов, 2008; В. Олешко, 2013; Р. Ахметов, 2016 та 

ін.). Разом із цим, рівень змагальних результатів кваліфікованих важкоатлеток 

України показує, що представниці багатьох важкоатлетичних країн Європи та 

Азії набагато переважають юних спортсменок України, які пройшли підготовку 

у навчальних центрах резервного спорту (ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, тощо) 

насамперед за ефективністю використання відмінностей, зумовлених групами 

вагових категорій (перша – вагові категорії 48 кг, 53 кг, 58 кг; друга – вагові 

категорії 63 кг, 69 кг; третя - 75 кг, понад 75 кг) та рівнем фізичної 

підготовленості на етапах багаторічного вдосконалення. Тому пошук 

ефективних шляхів покращення тренувального процесу кваліфікованих 

важкоатлеток різних груп вагових категорій на основі динаміки фізичної 

підготовленості у річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки є 

актуальною проблемою для важкоатлетичного спорту України (Л. Шахлина, 

2001; С. Пуцов, 2008; О. Антонюк, 2012; В. Олешко, 2014 та ін.). 

Аналіз науково-методичної літератури вказує на важливість оптимізації 

тренувального процесу спортсменок у важкій атлетиці з орієнтацією на їхні 

індивідуальні особливості із урахуванням вагових категорій та показників 

фізичної підготовленості у річному циклі (Г. Виноградов, 2009; В. Олешко, 

С. Пуцов, О. Антонюк, 2012; О. Товстоног, 2012 та ін.). Аналіз науково-

методичних робіт іноземних та вітчизняних фахівців (А. Drechsler, 1998; 

П. Горулев, 2002; Э. Румянцева, 2004; І. Шимечко, 2013; та ін.) свідчить про 

необхідність побудови тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток 

залежно від особливостей їхнього біологічного циклу. Разом з тим, інші фахівці 
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(С. Пуцов, 2006; Д. Давиденко, 2009; М. Абдулмеджидов, 2012; В. Слободянюк, 

2015 та ін.) вважають, що головним чинником раціональної періодизації 

тренувального процесу спортсменок є врахування відмінностей, зумовлених 

морфологічними ознаками у групах вагових категорій, що є запорукою 

подальшого вдосконалення сторін підготовленості важкоатлеток у річному 

циклі. 

Отже, вимоги практики щодо вдосконалення системи підготовки 

кваліфікованих важкоатлеток у навчальних закладах резервного спорту 

України, висувають важливу проблему невідповідності запропонованих засобів 

і методів тренувального процесу спортсменок потребам практики, зумовлених 

відмінностями тренувальних навантажень у групах вагових категорій, рівня 

фізичної підготовленості у річному циклі, особливо на етапі спеціалізованої 

базової підготовки, де закладається підґрунтя для подальшої реалізації силових 

можливостей (П. Горулев, Э. Румянцева, 2004; Л. Дворкин, 2005; V. Oleshko, 

2006; В. Соловьев, 2007; М. Розторгуй, 2016 та ін.). 

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Тематика дисертаційної 

роботи відповідає «Зведеному плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 

культури і спорту на 2011-2015 рр.» Міністерства України у справах сім’ї, 

молоді та спорту за темою 2.9. «Управління тренувальним процесом 

кваліфікованих спортсменів у силових видах спорту та єдиноборствах на основі 

сучасних технологій оцінки, моделювання та корекції основних характеристик 

підготовки» (номер державної реєстрації 0111U001859) та Плану науково-

дослідної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту 

України на 2016-2020 рр., тема «Управління тренувальним процесом 

кваліфікованих спортсменів у силових видах спорту та єдиноборствах на основі 

сучасних технологій моделювання та контролю основних характеристик 

підготовки» (ухвалено Вченою радою НУФВСУ 02.03.2016 р., протокол № 7). 

Роль автора як співавтора полягає в удосконаленні побудови тренувального 

процесу важкоатлеток різних груп вагових категорій провідних центрів 

України, а також визначенні його ефективності на практиці. 
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Мета дослідження – вдосконалення структури тренувального процесу 

кваліфікованих важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої базової 

підготовки шляхом розробки тренувальної програми з раціональним добором 

тренувальних навантажень. 

У відповідності до мети сформульовано наступні завдання дослідження: 

1. Проаналізувати дані науково-методичної літератури, мережі Інтернет та 

передовий досвід практики щодо побудови тренувального процесу спортсменок 

у важкій атлетиці на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

2. Встановити особливості планування тренувальної роботи 

кваліфікованих спортсменок, які тренуються в провідних спортивних центрах 

України, протягом річного циклу. 

3. Визначити динаміку показників морфологічного стану, фізичної 

підготовленості кваліфікованих важкоатлеток у річному циклі, та їх вплив на 

характер тренувальної роботи, залежно від відмінностей спортсменок у групах 

вагових категорій. 

4. Визначити ефективність програм підготовки кваліфікованих 

важкоатлеток шести важкоатлетичних центрів України на основі динаміки 

змагальних результатів та показників фізичної підготовленості. 

5. Розробити диференційовану тренувальну програму для кваліфікованих 

важкоатлеток різних груп вагових категорій у річному циклі. 

Об’єкт дослідження – тренувальний процес кваліфікованих важкоатлеток у 

річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Предмет дослідження – засоби і методи побудови тренувального процесу 

важкоатлеток різних груп вагових категорій у річному циклі. 

Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи 

дослідження: 

- теоретичні: аналіз і узагальнення методологічної та навчально-

методичної літератури, методи моделювання, концептуально-порівняльного та 

структурно-системного аналізу та синтезу, що дало можливість вивчити 

існуючі підходи до побудови тренувальних програм спортсменок провідних 
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спортивних шкіл, систематизувати та узагальнити інформацію про об’єкт і 

предмет дослідження; 

- емпіричні: експертне опитування та педагогічне спостереження для 

вивчення аспектів планування періодів підготовки спортсменок із позитивним 

зростанням рівня фізичної підготовленості та змагальних результатів; кількісна 

оцінка обсягу та інтенсивності тренувального навантаження згідно груп вправ; 

морфологічне вимірювання; педагогічне тестування фізичної підготовленості;  

- педагогічний експеримент: констатувальний – для розробки та 

впровадження уніфікованої програми тренувального процесу кваліфікованих 

важкоатлеток різних груп вагових категорій з урахуванням динаміки 

показників їхньої фізичної підготовленості;  

- методи статистичної обробки даних, зокрема вибірковий метод, 

кореляційний аналіз для якісного й кількісного аналізу результатів 

дослідження. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що у результаті проведених 

досліджень доповнено та розширено дані щодо побудови тренувального 

процесу важкоатлеток із врахуванням відмінностей у групах вагових категорій 

у річному циклі підготовки залежно від обсягів навантаження у групах вправ: 

ривкові, поштовхові, тяги, присідання, жимові, та інші. 

Вперше: 

- вивчено тенденції та закономірності побудови тренувального процесу 

важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки в 

шести важкоатлетичних центрах України (Тернопільська, Харківська, 

Херсонська, Донецька, Рівненська та Запорізька області); 

- визначено величини відмінностей у тренувальних навантаженнях 

кваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових категорій у різних 

структурних утвореннях тренувального процесу – мезоциклах різного типу: 

втягувальних, базових, контрольно-підготовчих, змагальних та відновних; 

- встановлено взаємозв’язок рівня фізичної підготовленості та показників 

морфологічного стану кваліфікованих важкоатлеток 16–18 років із характером 
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тренувальних навантажень у річному циклі підготовки;  

- розроблено диференційовану програму тренувального процесу 

кваліфікованих важкоатлеток залежно від динаміки фізичної підготовленості у 

шести важкоатлетичних центрах України на етапі спеціалізованої базової 

підготовки. 

Дістали подальшого розвитку напрями вдосконалення тренувального 

процесу кваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових категорій на етапі 

спеціалізованої базової підготовки згідно сучасної теорії періодизації 

підготовки спортсменок у виді спорту. 

Практична значущість. Результати проведених досліджень впроваджено 

у процес створення тренувальних програм спортсменок юніорської 

національної збірної команди України з важкої атлетики, у практику 

тренувального процесу  

КЗ ОСДЮШОР з важкої атлетики ім. Л. І. Жаботинського (м. Запоріжжя),  

КЗ «Запорізька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного 

профілю» (м. Запоріжжя), філії Херсонського вищого училища фізичної 

культури (м. Скадовськ), Харківського обласного вищого училища фізичної 

культури і спорту (м. Харків), що підтверджено відповідними актами 

впровадження (від 15.01.2018 р., 15.01.2018 р., 15.01.2018 р., 01.06.2018 р., 

01.06.2018 р.). 

Особистий внесок автора в спільні публікації полягає у визначенні 

напряму, мети, завдань дослідження, збору теоретичного та 

експериментального матеріалу, аналізі й інтерпретації отриманих даних щодо 

побудови тренувального процесу важкоатлеток різних груп вагових категорій 

на етапі спеціалізованої базової підготовки. Внесок співавторів – допомога в 

організації та обговоренні дослідження. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

досліджень викладено в доповідях на науково-теоретичних і практичних 

конференціях, конгресах і семінарах з питань фізичної культури і спорту, серед 

яких: ХVІІ міжнародна студентська науково-методична конференція 
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«Актуальні проблеми теорії і практики фізичної культури» (16-17 травня 2013). 

– Кишинів, 2013; ХVІІІ Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і 

спорт для усіх» (1-4 жовтня 2014) – Алмати, Республіка Казахстан, 2014; 

Всеукраїнських наукових конференціях «Молода спортивна наука України» 

(Львів, 2014, 2015); університетських науково-практичних конференціях 

«Молода наука – 2012» Запорізького національного університету» (2012); 

щорічних науково-практичних конференціях кафедри спортивних єдиноборств 

і силових видів спорту Національного університету фізичного виховання і 

спорту України (Київ, 2013-2017). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 11 

наукових робіт. З них 7 праць опубліковано у фахових виданнях України, з 

яких 4 включено до міжнародної наукометричної бази, 1 праця у виданні 

України, яке включено до міжнародної наукометричної бази; 3 публікації 

апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на  

245 сторінках тексту, складається із анотацій, вступу, шести розділів, 

практичних рекомендацій, висновків, списку використаних літературних 

джерел, який містить 213 авторів, 21 з яких відображають результати 

досліджень зарубіжних фахівців, а також додатків. Результати досліджень 

проілюстровано 31 рисунками та 44 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ  

ЖІНОК У ВАЖКІЙ АТЛЕТИЦІ 

 

1.1. Особливості підготовки жінок у силових видах спорту 

Протягом останніх десятиліть активно розвиваються силові види спорту, 

систематично відбувається пошук нових засобів та методів підготовки,  

вдосконалення процесу підготовки на різних етапах багаторічної підготовки [6, 

38, 39, 41, 51]. Сьогодні особливе місце в проблематиці підготовки спортсменів 

посідає питання підготовки жінок у силових видах спорту, оскільки кількість 

спортсменок у видах спорту, що тривалий час вважалися «чоловічими» стрімко 

зростає [63, 64, 69, 86, 103]. 

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що більшість праць з 

даної проблематики присвячено окремим аспектам підготовки спортсменок у 

важкій атлетиці, що є закономірним, оскільки серед силових видів спорту 

жіноча важка атлетика входить до програми Олімпіади [87, 106, 111, 113, 188]. 

Високий рівень спортивних результатів українських важкоатлеток, зокрема 

пов’язаний з впровадженням системи підготовки, що побудована за аналогією з 

підготовкою чоловіків на основі врахування овуляторно-менструального циклу 

[58, 140, 181, 182]. Так, в працях вітчизняних фахівців П. С. Горулева, 

Е. Р. Румянцевої, П. А. Полетаева зазначається важливість індивідуалізації 

підготовки спортсменок у важкій атлетиці, тобто орієнтації при плануванні та 

організації тренувального процесу на індивідуальні особливості спортсменок 

[39, 40, 140]. Авторами розроблено програму спортивної підготовки 

важкоатлеток на основі врахування динаміки овуляторно-менструального 

циклу.  

Фізіологічні особливості жіночого організму як основи побудови спеці-

альної фізичної підготовки важкоатлеток високої кваліфікації та теоретико-

методичних основ удосконалення системи спеціальної силової підготовки 
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кваліфікованих важкоатлеток розглядались у межах дисертаційного 

дослідження М.М. Драч [58, 88]. 

У фундаментальних дослідженнях В.Г. Олешка [61, 118, 122], 

узагальнено параметри навантажень для важкоатлеток на різних етапах 

багаторічної підготовки, розроблено нормативні вимоги із загальної фізичної 

підготовки для спортсменок різних груп вагових категорій на етапі початкової 

та попередньо базової підготовки, моделі демографічних відмінностей  

змагальної діяльності серед важкоатлетів різної статі морфо-функціональні 

параметри важкоатлеток високої кваліфікації різних вагових категорій, 

модельні характеристики темпів досягнення етапів підготовки спортсменок 

різних груп вагових категорій, результативність під час змагальної діяльності 

важкоатлеток високої кваліфікації [109, 111, 113, 114, 115]. 

У працях Платонова В.М., С.О. Пуцова [127, 145, 146] виявлено 

особливості побудови річної підготовки спортсменок високого кваліфікації та 

виявлено особливості розподілу тренувальної роботи важкоатлеток високої 

кваліфікації різних груп вагових категорій за періодами підготовки. Автором 

встановлено, що більшість показників обсягу тренувальної роботи змінюється 

залежно від груп вагових категорій спортсменок. Обсяг тренувальної роботи, 

що виконують спортсменки у ривкових вправах збільшується у підготовчому і 

змагальному періодах зі зростанням маси тіла важкоатлеток, а у поштовху та 

поштовхових вправах спостерігається стрибкоподібний характер в обох 

періодах. Автор [137, 138,] розробив та експериментально підтвердив 

ефективність програми річного циклу на основі специфічних принципів 

спортивної підготовки й закономірностей побудови тренувального процесу для 

важкоатлеток високої кваліфікації різних груп вагових категорій.  

Урахування типу тілобудови спортсменок та типологічно обумовлених 

особливостей техніки змагальних вправ в процесі підготовки важкоатлеток 

високої кваліфікації досліджував О.В. Антонюк [9-13]. На основі порівняльного 

аналізу техніки змагальних вправ важкоатлеток різного типу тілобудови 

високої кваліфікації встановлено, що динамічні та кінематичні параметри 
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техніки змагальних вправах важкоатлеток достовірно відрізняються у 

представниць різної тілобудови та груп вагових категорій [21]. Автором 

розроблено програму удосконалення технічної підготовленості на підставі 

моделювання біомеханічної структури руху змагальних вправ та встановлено 

загальні вимоги до технічної підготовленості спортсменок, врахування яких 

дозволяє підвищити надійність і ефективність виконання змагальних вправ. 

Особливе місце серед проблематики підготовки важкоатлеток посідає 

порівняльний аналіз показників компонентів навантаження важкоатлеток висо-

кої кваліфікації в різних країнах. Так, О.С. Медвєдєв [93, 95] досліджував  

показники обсягу та інтенсивності найсильніших важкоатлеток в залежності від 

етапу підготовки. Автором встановлено, що як показники інтенсивності так і 

обсягу навантаження у представниць Росії, Болгарії та Китаю мають суттєві  

відмінності, як і підходи до побудови та планування підготовки найсильніших 

важкоатлеток cвіту також різні. 

На основі аналізу компонентів навантаження важкоатлеток збірної 

команди Росії та збірної команди Китаю М. М. Абдулмеджидов [2- 4] розробив 

практичні рекомендації щодо підготовки спортсменок високої кваліфікації з 

урахуванням вагової категорії.  

П.С. Горулев [38, 40] виявив фізіологічні, морфо-функціональні та 

психічні особливості організму важкоатлеток в залежності від кваліфікації. 

Автором розроблено та експериментально обґрунтовано ефективність 

технології управління підготовкою важкоатлеток з урахуванням димографічних 

особливостей працездатності  

Г.П. Виноградов [29, 30] вивчав особливості тренувального процесу 

жінок у силових видах спорту. На основі аналізу науково-методичної літера-

тури автором встановлено, що вплив швидкісно-силової підготовки на адап-

таційні можливості організму, а також тренувальний комплекс із урахуванням 

статевого диморфізму у важкій атлетиці спорту досліджені недостатньо, а 

фізіологічні особливості жіночого організму не в повній мірі враховані у 

тренувальному процесі важкоатлеток. У результаті наукових досліджень  
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М.Х. Спатаєвої та Т.П. Замчого [64] виявлено особливості періодизації 

багаторічної підготовки спортсменок у силових видах спорту, анатомо-

фізіологічні особливості спортсменок та їх врахування в процесі підготовки.  

За даними Г.П. Виноградова [29] система силової підготовки жінок харак-

теризується меншою кількістю засобів в тренувальному процесі та більшою 

кількістю повторень в одному підході. Автором наведено параметри  

тренувального навантаження важкоатлеток на різних етапах підготовки та 

надано практичні рекомендації щодо удосконалення технічної підготовленості 

спортсменок. Г.П. Виноградов [30] зазначає, що в основу підготовки  

спортсменок у бодібілдінгу необхідно покласти типологічно обумовлені 

особливості організму жінок. Так, автором запропоновано програми 

вдосконалення фізичної підготовленості спортсменок в бодібілдингу на основі 

врахування типу будови тіла.  

 

1.2. Основні положення навчально-тренувального процесу  

спортсменок на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

За даними В.М. Платонова [132] до змісту спортивної підготовки 

важкоатлетів різної статі належать такі її види: фізична, технічна, тактична, 

психологічна, теоретична та інтегральна. 

Фізична підготовка важкоатлеток поділяється на загальну фізичну 

підготовку (ЗФП), що спрямована на підвищення загальної працездатності 

(рухові дії, запозичені з інших видів спорту) та спеціальну фізичну підготовку 

(СФП), яка скерована на розвинення спеціальних фізичних якостей та 

координаційних здібностей спортсменок. 

Технічна підготовка має на меті початкове вивчення вправ, закріплення, 

зміцнення рухових навичок та подальше удосконалення техніки. 

Тактична підготовка важкоатлеток містить: вивчення та розробку 

тактичних варіантів ведення спортивної боротьби, вивчення особливостей 

змагальної діяльності суперника; розробку тактичної програми виступу 

команди на головних змаганнях року. 
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Психологічна підготовка важкоатлеток поділяється на базову  

(психологічна освіта, навчання та розвиток); тренувальну (формування 

значущих мотивів та сумлінного ставлення до тренувальних завдань і 

навантажень) і змагальну (формування стану бойової готовності, здатності до 

зосередження та мобілізації зусиль) підготовку. 

Теоретична підготовка передбачає формування у важкоатлетів  

спеціальних знань для успішної тренувальної та змагальної діяльності. Може 

здійснюватися як у процесі практичних занять, так і у спеціально відведений 

для цього час у формі бесід, вивчення кінограм, перегляду відеозаписів виступу 

найсильніших важкоатлетів світу з подальшим аналізом їх технічної майстер-

ності та тактики змагальної діяльності, а також самостійної роботи спортсменів 

зі спеціальною літературою. 

Інтегральна підготовка важкоатлеток характеризує процес, який спрямо-

ваний на об’єднання, координацію та реалізацію в умовах тренувальної й 

змагальної діяльності різних сторін підготовленості спортсменів. Вона  

скерована на придбання змагального досвіду, підвищення стійкості до 

змагальних навантажень, стабільності та надійності під час ведення спортивної 

боротьби. Може здійснюватися як під час офіційних, так і контрольних змагань 

згідно з планами підготовки важкоатлетів команди до головних змагань року. 

За даними В.Г. Олешка [132], Л.С. Дворкіна [50], П.С. Гурильова [41] та 

ін. основним засобом інтегральної підготовки важкоатлетів є виконання  

змагальних вправ. Застосовують також спеціально-підготовчі вправи, що за 

структурою та особливостями діяльності м‘язової системи максимально 

наближені до змагальних. Вона спрямована на удосконалення індивідуальних і 

командних техніко-тактичних дій, а також здатності до максимальної 

мобілізації функціональних можливостей організму та переключення рухової 

активності на відносне розслаблення з метою забезпечення високого рівня 

працездатності. 

На думку М.М. Абдулмеджидова [4] з метою підвищення ефективності 

інтегральної підготовки застосовують різні методичні прийоми: полегшення та 
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ускладнення умов; інтенсифікації змагальної діяльності тощо. Обсяг засобів 

інтегрального впливу повинен збільшуватися з наближенням до відповідальних 

змагань. 

Основним завданням проміжного відбору та орієнтації спортсменок у 

групах спеціалізованої базової підготовки є виявлення здібностей до досягнення 

визначених спортивною класифікацією спортивних результатів у змаганнях, під-

тримання високої функціональної готовності протягом річного циклу та під час 

змагальної діяльності. Ефективність відбору значною мірою пов’язана з оцінкою у 

спортсменів основних показників їх спеціальної підготовленості та спортивної 

майстерності, рівня розвитку фізичних якостей, можливостей систем  

енергозабезпечення, технічної майстерності, економічності роботи, здатності до 

перенесення навантажень та ефективного відновлення. 

О.С. Медвєдєв [93] вважає, що необхідно також звернути увагу не тільки на 

абсолютні показники тренованості та спортивних досягнень спортсменок, але й на 

темпи їх зростання від одного етапу підготовки до іншого. Необхідно враховувати 

окремі та інтегральні генотипні характеристики для оцінки спортивного 

обдарування важкоатлеток; відповідність індивідуальних морфо-функціональ-

них характеристик конкретної спортсменки критеріям та модельним характерис-

тикам важкоатлеток високої кваліфікації та різних груп вагових категорій; оцінку 

стану функціональних резервів спортсменок та динаміку їх використання у 

процесі довготривалої адаптації та під час розвитку тренованості; показники 

рівня технічної підготовленості та арсенал їх удосконалення; стійкість до 

змагальних стресів – здатність до психічної саморегуляції та мобілізації зусиль, 

стабільності технічних навичок та координації рухів.  

Велика увага повинна приділятися медичному контролю за станом 

здоров’я важкоатлеток, насамперед виявленню захворювань чи осередків 

інфекції в організмі [13, 19, 42, 63 та ін.]. 

Тренувальний процес важкоатлеток у групах спеціалізованої базової 

підготовки повинен вирішувати завдання – створення передумов для 

подальшого підвищення спортивної майстерності важкоатлеток у дорослому 
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віці, тобто на етапі підготовки до найвищих досягнень. Підготовка повинна 

бути більш індивідуалізованою. Завдання навчально-тренувального процесу 

визначаються на засадах удосконалення видів підготовки спортсменок з  

урахуванням індивідуальних особливостей [87, 96, 106, 127 та ін.] 

Завданнями фізичної підготовки спортсменок є переважно спеціалізована 

підготовка для розвитку та удосконалення швидкісно-силових якостей,  

підвищення силових можливостей основних груп м’язів; індивідуалізація 

тренувальних навантажень з урахуванням морфо-функціональних особливостей 

розвитку організму спортсменок. 

Фахівці вважають [128, 138, 150, 161 та ін.], що структура та показники 

тренувального процесу важкоатлетів різної статі у групах спеціалізованої 

підготовки повинна мати такий вигляд (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Показники тренувального процесу важкоатлетів різної статі* 

 (за В.Г. Олешко, О.І. Пуцовим, К.В. Ткаченко, [111]) 

Показник Рік навчання 
1-й 2-й Більше 2-х 

Кількість тренувальних занять на рік 510 510 510 
Кількість тренувань у тижневому 
мікроциклі 

9 9 9 

Тривалість тренувального заняття, хв 210 210 210 

КПШ, тис. разів 
16 – 18 
14 – 16 

17 – 19 
15 – 17 

17 – 19 
15 – 17 

КПШ 90-100 % максимальної ваги 
(підготовчий/змагальний періоди), % 

2,0 – 2,2 
2,6 – 3,0 

2,2 – 2,4 
3,2 – 3,4 

Інтенсивність ривкових вправ (підго-
товчий/ змагальний періоди), % 

70,0 – 72,5 
72,0 – 74,0 

Інтенсивність поштовхових вправ 
(підготовчий/ змагальний періоди), % 

69,0 – 71,5 
71,0 – 73,0 

Кількість змагань 5 – 6 6 – 7 6 – 8 
Співвідношення ЗФП і СФП, % 30 : 70 25 : 75 20 : 80 

Примітки:  
* у чисельнику – юнаки; у знаменнику – дівчата 
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Змагальна практика важкоатлеток, які проходять підготовку у  

спортивних школах протягом річного циклу повинна складатися з підготовчих, 

контрольних та відбірних змагань.  

Метою підготовчих змагань є вдосконалення раціональної техніки та 

тактики змагальної діяльності, адаптація різних функціональних систем  

організму спортсменів до змагальних навантажень. При цьому здійснюється 

набуття змагального досвіду. Виступи на таких змаганнях спортсменки 

планують на досягнутому рівні тренованості та без спеціальних заходів, 

спрямованих на зниження зайвої маси тіла.  

Метою контрольних змагань є оцінка рівня підготовленості спортсменок 

на певному етапі. На них перевіряється ступінь техніко-тактичної підготов-

леності, рівень розвитку рухових якостей чи психічна готовність до змагальних 

навантажень. Результати контрольних змагань дозволяють перевірити  

ефективність проведеного етапу підготовки. Вони можуть бути не тільки 

офіційними (згідно з календарем змагань), а й спеціально організованими. 

Ефективність змагальної діяльності важкоатлеток спортивних шкіл також 

залежить від ритмічності календаря змагань, збалансованості режиму  

тренувань відпочинку, а також відновних заходів. Інтенсивність змагальної 

діяльності важкоатлеток не стабілізується до тих пір, поки не знімається 

індивідуальна настанова на максимальні досягнення результатів змагань та не 

зменшиться рівень конкуренції у боротьбі за них.  

На противагу методичним основам загальної теорії підготовки  

спортсменів Н.Ж. Булгакова [25] стверджує, що планування інтенсивних 

силових навантажень у юних спортсменок необхідно розпочинати у віці 14-15 

років, а підвищення інтенсифікації змагальної діяльності співпадає з віковими 

межами етапу спеціалізованої базової підготовки  

На думку, Л.Г. Шахлиної [180] важкоатлетки у віці 17-18 років 

демонструють більш високі результати відповідного свого спортивного 

потенціалу, ніж юнаки. Так, порівняльний аналіз спортивних досягнень 

важкоатлеток різного віку свідчить, що спортивні результати юних 
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спортсменок у середньому на 7,12 % нижчі, ніж досягнення дорослих 

важкоатлеток. У той час як, у юних важкоатлетів цей показник складає 10 %.  

На думку Л.С. Дворкіна [48] вихідною основою побудови підготовки 

важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки є не змагання, а  

створення спортивного потенціалу для майбутньої реалізації резервів організму 

в наступних етапах багаторічної підготовки. За даними автора макроцикл у 

підготовці юних важкоатлеток може тривати від 2 до 6 місяців (рис. 1.1).  

 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 
 

Місяці 

Рис. 1.1. Типова структура побудови річної підготовки важкоатлеток на 

етапі спеціалізованої базової підготовки (за даними Л.С. Дворкіна, [50]): 

І – підготовчий період; ІІ – змагальний період; ІІІ- перехідний період; 
   – головні змагання року; 
   – відбірні змагання року 

Таким чином, характеристика навчально-тренувального процесу  

кваліфікованих важкоатлеток, що проходять підготовку в спортивних школах у 

групах спеціалізованої базової підготовки показує, що у ньому на сьогодні 

існує багато не розв’язаних питань щодо адаптації запропонованих  

тренувальних навантажень функціональним можливостям спортсменок різних 

груп вагових категорій, силові можливості яких мають суттєві відмінності. 

 

1.3. Морфологічні особливості організму спортсменок, що 

спеціалізуються у важкій атлетиці 

Жіночий організм відрізняється від організму чоловіків не тільки 

первинними й вторинними статевими ознаками, але й розмірами, формою й 

масою тіла, функціонуванням основних системю організму та силою прояву 

основних фізичних якостей [42, 112, 114]. Наукові дослідження щодо морфо-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



36 

функціональних особливостей жіночого організму фахівці проводили у трьох 

основних напрямках: статеві та морфо-функціональні відмінності між  

чоловічим та жіночим організмом [64, 77, 113], морфо-функціональні зміни в 

різних функціональних системах організму жінок під впливом фізичного 

навантаження [64], психофізіологічні особливості жіночого організму [67, 172]. 

Результати проведених досліджень не можуть бути застосовані до морфо-

функціональних характеристик організму спортсменок, оскільки не в повній 

мірі відображають адаптаційні зміни, що відбулися в функціонуванні організму 

спортсменок під впливом інтенсивних та об’ємних навантажень. З точки зору 

сучасної концепції фізіології спорту адаптація до м’язової діяльності є 

системною відповіддю організму спортсменки, що спрямована на досягнення 

високого рівня підготовленості при мінімальних затратах функціонального 

потенціалу організму [37, 39]. 

Дослідження морфо-функціонального статусу спортсменок свідчать про 

значний вплив занять силовими видами спорту на тип тілобудови жінок. Так, 

серед жінок, що не займаються спортом 56 % мають нормостенічний тип 

тілобудови, 33 % досліджених характеризуються гіперстенічним типом тіло 

будови, а представниць астенічного типу тілобудови лише 11 %. Серед  

представниць силових видів спорту 74 % мають гіперстенічний тип тіло будови 

та 29 % спортсменок – нормостенічний тип. Серед представниць силових видів 

спорту не виявлено спортсменок з астенічною конституцією [64]. 

На основі дослідження спортсменок високої кваліфікації встановлено 

середній зріст важкоателеток легких вагових категорій в середньому становить 

153,8 ± 0,8 см, середніх вагових категорій – 161,8 ± 0,7 см, важких – 171,7 ± 0,7 

см [114, 176]. За даними І. М. Абрамовського [5] середній зріст спортсменок, 

що займаються пауерліфтингом у легких вагових категоріях становить 156,3 ± 

3,4 см, середніх і важких категоріях – 162,0 ± 4,7 см, а у чоловіків-спортсменів - 

160,4 ± 4,8; 172,9 ± 6,20 та 173,9 ± 4,4 см відповідно. Фахівцями також 

встановлено наявність взаємозв’язку між зростом спортсменок, що займаються 

силовими видами спорту та рівнем їх спортивної майстерності. Спортсменки 
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високої кваліфікації характеризуються достовірно меншим зростом порівняно з 

кваліфікованими представницями силових видів спорту [49, 57, 79. 85]. За 

результатами наукових досліджень М.Х. Спатаєвої [152] встановлено, що  

масо-ростовий індекс спортсменок високої кваліфікації, що спеціалізуються у 

силових видах спорту перевищує значення норми (18,5-24,9 кг • см) становить 

25,6 ± 2,1 кг • см.  

Аналіз антропометричних показників провідних важкоатлеток України за 

даними досліджень М.О. Носко, Г.Ю. Куртової, М.П. Дейкун [105] свідчить про 

значні відмінності параметрів будови тіла у представниць різних вагових 

категорій (табл. 1.2)  

Таблиця 1.2 

Антропометричні показники тілобудови провідних важкоатлеток України 

(за М.О. Носко, Г.Ю. Куртової, М.П. Дейкун, 2003) 

Прізвище, 
ім’я 

Зріст, 
(см) 

Маса 
тіла, 
(кг) 

Обхватні розміри (см) 

Шия Плече Передп- 
ліччя 

Грудна 
клітка Талія Стегно Гомілка 

Д.Н.* 164 67 36 28 26,5 91 76 60 37,5 

Л.І.** 163 56,5 35 24 23 85 70,5 55 35 

Р.В.* 177 100 42 34 31 117 98 66 39,5 

С.О.** 172 75 36 29  28,2 96  83 59 40,5 

С.Н.* 160 55 36 30  28 92 78 59 37 

Примітки:  
1.* - майстер спорту міжнародного классу;  
2. ** - майстер спорту. 
 

За даними С.О. Пуцова [138] середній показник обхвату грудної клітки 

кваліфікованих важкоатлеток становить 95,5 ± 1,2 см, а у спортсменок високої 

кваліфікації – 98,3 ± 1,6 см відповідно. Разом з тим, показники обхвату грудної 

клітки у кваліфікованих пауерліфтерок становлять 99,9 ± 1,4 см, а у спортсме- 

нок високої кваліфікації цей показник вищий та становить 103,6 ± 1,1 см [78]. 
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Значний інтерес для спортивної науки представляють дані щодо змін 

компонентів маси тіла спортсменок, що спеціалізуються у силових видах 

спорту під впливом тренувального навантаження, оскільки диференційований 

контроль за даним показником дозволяє зробити висновок як про морфологічні, 

так і про функціональні зрушення в організмі спортсменок. За даними  

В.Г. Олешко [114] жировий компонент маси тіла у кваліфікованих 

спортсменок, які спеціалізуються у важкій атлетиці становить відповідно – 

14,2-19,3 %. С.О. Пуцовим [138] встановлено, що жировий компонент маси тіла 

важкоатлеток високої кваліфікації відмінний у спортсменок різних груп 

вагових категорій (табл. 1.3)  

Таблиця 1.3 

Розподіл компонентного складу маси тіла у важкоатлеток високої 

кваліфікації (за С.О. Пуцовим, 2008 ) 

Група вагових категорій, 
кг 

Активний компонент 
маси тіла  

Жировий компонент 
маси тіла  

кг % кг % 
x  S x  S 

Перша (48, 53, 58) 44,9±0,48 84,7±0,37 8,1±0,21 15,3±0,35 

Друга (63, 69) 52,0±0,35 77,4±0,56 14,9±0,37 22,6±0,45 

Третя (75, + 75) 58,7±0,55 71,7±0,62 23,4±1,10 28,3±0,99 

 

Встановлено, що відсоток жирової тканини на верхніх кінцівках та тулубі 

збільшується з підвищенням груп вагових категорій, а на нижніх кінцівках, 

навпаки, має тенденцію до зменшення [138]. Аналіз показників жирового 

компоненту тулуба та нижніх кінцівках у важкоатлеток другої та третьої  груп 

свідчить, що показники жирового компоненту маси тулуба в середньому на 40 

% (р < 0,05) перевищує відповідний показник нижніх кінцівок. Тобто, різниця 

між першою та другою групами вагових категорій у співвідношенні жирової 
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тканини на нижніх кінцівках та тулубі є вірогідно більшою у середньому 24 – 

31% (Р < 0,05), ніж між другою та третьою групами – 2 % (р > 0,05) [138]. 

Крім того, встановлено асиметричність будови тіла важкоатлеток високої 

кваліфікації: у 83,5 % спортсменок виявлено асиметричний розподіл м’язової 

маси нижніх кінцівок, а у 67,1 % – верхніх. Подібна тенденція стосується і 

жирової маси нижніх кінцівок (73,1 % важкоатлеток) та відповідно верхніх 

кінцівок (31,3 % спортсменок). Встановлено, що існує сильний прямий  

взаємозв’язок між асиметрією в бік лівої сторони м’язового і жирового компо-

ненту маси кінцівок та масою тіла спортсменок. При цьому відносно правої 

сторони важкоатлеток встановлена зворотна тенденція. Така особливість  

будови тіла жінок-важкоатлеток пов’язана з індивідуальними морфологічними 

особливостями та з технікою виконання другого прийому поштовху (поштовху 

від грудей) – «ножиці» [138]. 

Зі зростом спортивної майстерності серед пауерліфтерок також  

відзначається зниження жирового компоненту маси тіла. Так, у спортсменок 

високої кваліфікації жировий компонент маси тіла становить 15,3 ± 0,7 %, а у 

кваліфікованих пауерліфтерок – 19,8 ± 1,5 % [78]. Жировий компонент маси 

тіла у кваліфікованих  спортсменок легких вагових категорій складає 21 ± 3,6 % 

, а у середніх і важких – 23,6 ± 5,3 % [42, 174]. 

Аналіз компонентного складу тіла важкоатлеток свідчить, що різниця між 

абсолютними значеннями показників активної маси тіла (кістковий та м’язовий 

компоненти) 1 і 2 груп становить 13,7 % (р < 0,05), між 2 і 3 – 11,4 % (р < 0,05), 

між 1 і 3 – 23,5 % (р < 0,05). Виявлено, що величина активної маси тіла 

найбільша у спортсменок легких вагових категорій, а жирової тканини – у 

спортсменок важких вагових категорій [138]. 

Серед пауерліфтерок також спостерігається тенденція до високих показ-

ників м’язового компонента, який становить 65,3 % від маси тіла, а кістковий 

компонент маси тіла становить 16,2 % [153]. Під час розгляду морфо-функціо-

нальних змін, які відбуваються в організмі жінок під впливом систематичних 

силових навантажень, окрім змін у розмірах та структурі органів, необхідно 
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враховувати особливості функціонування внутрішніх органів спортсменок.  

Разом з тим, під час виконання вправ силової спрямованості 

відбуваються значні коливання показників серцево-судинної системи у 

спортсменок різної кваліфікації. Так, найбільш значні коливання у показниках 

ЧСС спостерігаються під час виконання поштовху класичного. До початку 

виконання вправи середнє значення показника ЧСС у важкоатлеток склав 132 ± 

15 уд • хв-1. У процесі виконання, зокрема після виконання першого прийому 

поштовху – піднімання на груди, середнє значення показника ЧСС становило 

121 ± 13 уд • хв-1, що зумовлено затримкою дихання в процесі виконання 

вправи. Середнє значення показника ЧСС у важкоатлеток після закінчення 

виконання вправи склало 145 ± 18 уд • хв-1. [140]. 

За даними А.М. Воробйова [33, 34] під час виконання важкоатлетичних 

вправ спостерігається зменшення розміру серця на 50 %, що є результатом 

обмеженого венозного притоку крові.  

І.Ф. Тамінова [155] стверджує, що у 7,2 % представниць силових видів 

спорту зустрічаються порушення процесів реполяризації міокарда, порушення 

ритму та провідності серця. Необхідно зазначити, що статичні навантаження у 

жінок викликають менші зміни у показниках систолічного та діастолічного 

тиску в порівнянні із чоловіками, що спеціалізуються у силових видах спорту, 

що пов’язано із меншою власною масою тіла та величиною навантаження [64]. 

Разом з тим, у жінок при виконанні фізичних навантажень у відповідь на 

функціональні проби спостерігається більші зрушення у показниках ЧСС, ніж у 

чоловіків і більш тривалим відновним періодом [138]. 

Оскільки виконання вправ силової спрямованості не вимагає від дихаль-

ної системи значних зсувів у функціонуванні, величина показників її діяльності 

у спортсменок високої кваліфікації достовірно не відрізняється від показників 

нетренованих жінок [101]. Частота дихання у спокої у важкоатлеток становить 

13,6 ± 0,4 цикл.• хв-1. Середня життєва ємність легень (ЖЕЛ) у важкоатлеток 

складає 3,5-4,0 л, хвилинний об’єм дихання – 13,1 ± 0,7 л • хв-1, а максимальна 

вентиляція легень – 117,8 ± 3,2 л • хв-1. Середній показник часу затримки 
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дихання на вдиху (проба Генчі) у спортсменок становить 45-56 с. Середній 

показник максимального поглинання кисню (МПК) у спортсменок за даними 

Д.А. Нижниченко [101] становив 37,8 ± 2,7 мл • хв-1 • кг-1. Таким чином, 

показники дихальної системи у спортсменок, що спеціалізуються у силових 

видах спорту знаходяться у межах норми.  

Значні адаптаційні зміни під дією навантаження силового спрямування 

відбуваються у нервово-м’язовому апараті спортсменок, що спеціалізуються у 

силових видах спорту. Із зростанням спортивної кваліфікації відбувається 

вдосконалення регуляторних процесів нервово-м’язової системи. М.Б. Гуровий 

[44] стверджує, що у спортсменок високої кваліфікації спостерігається  

зниження показників амплітуди та частоти електроміограми у порівнянні з 

кваліфікованими важкоатлетками. Крім того, у спортсменок, що 

спеціалізуються в силових видах спорту спостерігаються наступні зміни у 

нервово-м’язовому апараті: підвищення збудливості нервово-м’язового апарата, 

покращення внутрішньо - та між м’язової координації, гіпертрофія м’язових 

волокон, гіперплазія кісткового та суглобово-зв’язкового апарату [44, 114]. 

 

1.4.  Періодизація річної підготовки жінок у важкій атлетиці 

Традиційно в теорії та практиці підготовки спортсменів періодизація 

тренувального процесу є запорукою максимальної реалізацій їх спортивного 

потенціалу [23, 31, 32, 36, 55]. Структура підготовки спортсменок у важкій 

атлетиці базується на загальноприйнятих принципах, що викладені у систем-

но-структурних дослідженнях В.М. Платонова, Л.П. Матвєєва, В.С. Келлера та 

ін. [73, 91, 92, 111, 132]. Разом з тим, специфіка виду спорту безпосередньо 

визначає особливості підготовки в певному виді спорту та методичні підходи 

до її побудови [89, 98, 133]. 

В основі побудови підготовки важкоатлеток лежать чотирирічні  

(олімпійські) цикли, які в свою чергу включають річні цикли, що можуть 

охоплювати один, два, три або більше макроциклів [74, 119]. У кожному 

макроциклі виділяють три періоди: підготовчий, змагальний та перехідний 
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[108]. Тривалість періодів підготовки в межах окремого макроциклу 

визначається великою кількістю різних факторів: структури змагальної 

діяльності спортсменів, структури підготовленості, етапу багаторічної 

підготовки, закономірності вдосконалення різних фізичних якостей та сторін 

підготовленості спортсменів, індивідуальні морфо-функціональні особливості 

спортсменів [84, 90,138]. 

У підготовчому періоді закладається функціональна база для підготовки 

та участі в головних змаганнях макроциклу, забезпечуються становлення  

різних сторін підготовленості. Цей період включає два етапи: загально-підго-

товчий та спеціально-підготовчий [91, 108, 121,124]. 

Основними завданнями загально-підготовчого періоду є підвищення  

рівня загальної та допоміжної фізичної підготовленості спортсменок, 

покращення можливостей основних функціональних систем організму, 

розвиток необхідних спортивно-технічних якостей [132]. Даний етап 

характеризується великою різноманітністю засобів у підготовці важкоатлеток. 

Відсоток змагальних вправ у загальному обсязі навантаження в даному етапі є 

низьким. 

Спеціально-підготовчий етап підготовчого періоду характеризується 

цілеспрямованою спеціальною підготовкою, яка забезпечує високий рівень 

готовності до ефективної змагальної діяльності [133]. Основною метою даного 

етапу є становлення спортивної форми спортсменок, що досягається за рахунок 

збільшення питомої ваги спеціально-підготовчих вправ, що за структурою, або 

зміст близькі до змагальних [153]. 

Тривалість загально-підготовчого етапу у кваліфікованих спортсменок є 

довшою у порівнянні з важкоатлетками високої кваліфікації [48, 127, 130, 135]. 

У змагальному періоді відбувається подальше удосконалення різних 

сторін підготовленості спортсменок, забезпечується інтегральна й  

безпосередня підготовка до головних змагань та участь в них [108]. Головним 

завданням змагального періоду є збереження спортивної форми на найвищому 

рівні протягом даного періоду і досягнення високих результатів у змаганнях. 
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Основними засобами підтримки спортивної форми є змагальні та спеціально-

підготовчі вправи. У змагальному періоді обсяг та інтенсивність навантаження 

стабілізують і підтримують на постійному рівні [153, 183]. 

Перехідний період спрямований на відновлення фізичного та психічного 

потенціалу важкоатлеток після тренувальних та змагальних навантажень  

попередніх періодів, на здійснення заходів, спрямованих на підготовку до 

наступного макроциклу [108]. Завданням перехідного періоду є забезпечення 

повноцінного відпочинку. Зміна фізичної діяльності є кращим засобом 

відпочинку для важкоатлеток, тому в перехідному періоді активно 

використовують засоби з інших видів спорту. Питома вага спеціальної 

підготовки падає до 15-20 % від загального обсягу навантаження [153]. 

Побудова тренувального процесу у періодах здійснюється за  

мезоциклами, тривалість яких коливається в межах від 3 до 6 тижнів. У 

практиці підготовки важкоатлеток найбільш часто використовують 4-5 тижневі 

мезоцикли. Фахівці виділяють втягувальні, базові, контрольно-підготовчі, 

передзмагальні та змагальні мезоцикли [183]. 

Основне завдання втягувальних мезоциклів – поступове підведення 

спортсменів до ефективного виконання специфічної тренувальної роботи, що 

забезпечується використанням вправ, спрямованих на вирішення завдань 

загальної фізичної підготовки [15, 170]. 

У базових мезоциклах основна робота проводиться з підвищення  

функціональних можливостей основних систем організму важкоатлеток, 

розвитку фізичних якостей, становлення технічної, тактичної та психічної 

підготовленості. Тренувальна робота у цьому мезоциклі характеризується 

різноманітністю засобів, значною за обсягом та інтенсивністю роботою, широ-

ким використанням занять з великим сумарним навантаженням [19. 164, 166]. 

У контрольно-підготовчих мезоциклах синтезуються можливості спорт- 

сменів, що досягнуті у попередніх мезоциклах, тобто здійснюється інтегральна 

підготовка. Широко використовуються змагальні та спеціально-підготовчі 

вправи [47, 131, 132]. 
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Змагальні мезоцикли мають за мету максимально мобілізувати спортив- 

ний потенціал важкоатлеток для демонстрації високого спортивного результа- 

ту в головних змаганнях року. Кількість та структура змагальних мезоциклів 

визначається особливостями спортивного календаря [108, 184]. 

Кожен мезоцикл включає менші структурні одиниці – мікроцикли. 

Мікроцикл – комплекс занять, які проводяться протягом кількох днів і  

забезпечують комплексне вирішення завдань, що стоять на даному етапі 

підготовки. Тривалість мікроциклів коливається від 3-4 до 10-14 днів. Найбільш 

поширеними в практиці підготовки важкоатлеток є тижневі мікроцикли. 

Розрізняють такі типи мікроциклів: втягувальний, ударний, підвідний, 

змагальний та відновний [133, 169]. 

Втягувальний мікроцикл спрямований на підведення організму спорт-

сменок до напруженої тренувальної роботи. Використовуються на першому 

етапі підготовчого періоду, з них часто розпочинають мезоцикли підготовки. 

Вирізняються невисоким сумарним навантаженнями у порівнянні з наванта-

женням наступних ударних мікроциклів [108, 131, 144, 168]. 

Ударні мікроцикли характеризуються великим сумарним обсягом роботи 

та значними навантаженнями. Метою ударного мікроциклу є стимуляція  

адаптаційних процесів в організмі спортсменок, вирішення основних завдань 

фізичної, техніко-тактичної, психологічної та інтегральної підготовки. Ці 

мікроцикли складають основний зміст підготовчого періоду. 

Підвідні мікроцикли завершують серію ударних мікроциклів. Основним 

завданням підвідних мікроциклів є забезпечення оптимальних умов для  

перебігу відновних та адаптаційних процесів в організмі спортсменок [108, 

132]. 

Змагальні мікроцикли включають у підготовку відповідно до календаря 

змагань. Їх структура та тривалість визначаються специфікою змагань, загаль- 

ною кількістю змагальних стартів. У змагальних мікроциклах максимальні 

навантаження припадає на день змагань [27, 108, 131]. 
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Необхідно зазначити, що вищезазначені структурні одиниці плануються у 

підготовці важкоатлеток залежно від кваліфікації. Найбільш досліджувана 

проблематика побудови підготовки важкоатлеток високої кваліфікації. 

Найбільш ефективним підходом до побудови річної підготовки важко-

атлеток високої кваліфікації С.О. Пуцов [138] вважає використання двоцик-

лового планування. На думку автора, точкою відліку двоциклового планування 

є головні змагання року – чемпіонати Європи та чемпіонати світу та Кубки та 

чемпіонати України як відбіркові змагання, що проводяться приблизно за два 

мезоцикли до головних стартів року. Тобто річний цикл підготовки містить два 

макроцикли тривалістю близько 5–6 місяців кожний: перший – до чемпіонату 

Європи, що відбувається у квітні–травні (7–10 днів) та другий – до чемпіонату 

світу, термін проведення якого – жовтень–листопад (7–10 днів).  

У кожному макроциклі планувалося проведення трьох періодів  

підготовки: підготовчого, змагального та перехідного. 

За даними автора відбіркові змагання річного макроциклу припадають на 

середину спеціально-підготовчого етапу підготовчого періоду, під час якого 

планується контрольно-підготовчий мезоцикл, що вміщує змагальний мікро-

цикл. При цьому навантаження напередодні даного мікроциклу зазвичай 

зменшується на 25–35 %, тому спортсменки не досягають спортивної форми та 

знаходяться на певному рівні тренованості. 

 

1.5. Величини тренувальних навантажень важкоатлетів різної статі 

у річному макроциклі 

Окрім структурних утворень у річній підготовці важкоатлеток плануван 

ню також підлягають кількісні параметри компонентів навантаження. За 

даними фахівців під час побудови програми підготовки важкоатлеток найбільш 

інформативними показниками є загальний обсяг тренувальної роботи із 

загальної й спеціальної фізичної підготовки і його розподіл в структурних 

одиницях річної підготовки; інтенсивність тренувальної роботи в структурних 

одиницях річної підготовки [138]. 
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Кількісні показники компонентів навантаження в структурі річної 

підготовки важкоатлеток досліджувались багатьма авторами. Так, у жінок, 

порівняно із чоловіками, відмічаються й більш суттєві розходження у сумарних 

обсягах роботи у підготовчому та змагальному періодах підготовки. Так,  

наприклад, у підготовчому періоді він становить у середньому 2100-2300, а у 

змагальному – 1550-1700 кількість піднімань штанги (КПШ), тобто на 26 % 

менше. Середньорічний обсяг навантаження відповідно 16000-20000 КПШ, а 

середня кількість підйомів у зоні інтенсивності 90-100 % ваги і вище у жінок 

становить 1,3 % (260-300 КПШ) [115, 125, 128]. 

Відмінності у кількісних параметрах компонентів навантаження в 

побудові підготовки жінок і чоловіків у важкій атлетиці також відмічаються і в 

парціальних обсягах тренувальних навантажень. У підготовчому періоді рівень 

спеціальної роботи, тобто частка сумарного обсягу ривкових і поштовхових 

вправ у загальній тренувальній роботі чоловіків становить 43,4 %; а у 

змагальному періоді — 54,4 %; тоді як у жінок подібні показники становили 

відповідно 44,4 і 42,9 % відповідно. В абсолютних значеннях реалізований 

жінками сумарний обсяг тренувальної роботи у ривкових і поштовхових 

вправах у підготовчому періоді перевищує подібний рівень чоловіків у 1,4 

рази, а у змагальному періоді підготовки – в 1,3 рази [114]. 

Нижче наведено орієнтовні величини тренувальних навантажень 

кваліфікованих спортсменок у групах вправ відповідно до періодів підготовки 

(табл.1.4).  

За даними С.О. Пуцова [93] кількісні показники тренувальної роботи 

українських важкоатлеток у різні періоди підготовки залежать від груп вагових 

категорій. Автором встановлено, що 66,7 % показників обсягу тренувальної 

роботи змінюється залежно від груп вагових категорій спортсменок. Обсяг 

тренувальної роботи у ривку і ривкових вправах збільшується у підготовчому і 

змагальному періодах зі зростанням маси тіла спортсменок, але одночасно 

зменшуються обсяг та частка піднімань у присіданнях у підготовчому періоді, а 
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у поштовху та поштовхових вправах спостерігається стрибкоподібний  

характер у обох періодах.  

Таблиця 1.4 

Тренувальні навантаження спортсменок різних груп вагових категорій 

 у підготовчий (І) та змагальний (ІІ) періоди  

(за В.Г. Олешко, О.І. Пуцовим, К.В. Ткаченко, [111]) 

Група 
вагових 
катего-
рій, кг 

Пері- 
од під-
готов-

ки 

Вправи 

Рив-
кові 

Пош-
тов-
хові 

Тяги 
рив- 
кові 

Тяги 
пошто
вхові 

При-
сідан 

ня 
Жимові Інші Усьо- 

го 

Жінки 

48–58 
І 18 

308 
20 

340 
10 

170 
9 

152 
22 

374 
10 

170 
11 

186 
100 

1700 

ІІ 24 
314 

26 
340 

6 
80 

5 
66 

20 
262 

8 
106 

10 
132 

100 
1300 

63–69 
І 18 

288 
20 

320 
10 

160 
9 

144 
22 

352 
10 

160 
11 

176 
100 

1600 

ІІ 24 
290 

26 
314 

6 
74 

5 
62 

20 
242 

8 
98 

10 
120 

100 
1200 

75, 90 і 
+ 90 І 18 

270 
20 

300 
10 

150 
9 

135 
22 

330 
10 

150 
11 

165 
100 

1500 

ІІ 24 
262 

26 
288 

6 
68 

5 
58 

20 
222 

8 
90 

10 
112 

100 
1100 

Примітки:  
*у чисельнику КПШ; у %; у знаменнику – загальна кількість 
 

Інтенсивність тренувальної роботи має відмінності у 44,4 % показників 

залежно від груп вагових категорій спортсменок. Зі збільшенням маси тіла 

спортсменок за окремими зонами інтенсивності у підготовчому й змагальному 

періодах збільшується частка піднімань у поштовху, у підготовчому періоді – 

частка піднімань у ривкових вправах і ривку. Інші показники зменшуються: 

відносна інтенсивність – у поштовху й поштовхових вправах у змагальному 

періоді, частка піднімань – у поштовху й тягах у підготовчому періоді [138]. 

С. О. Пуцовим [93] встановлено оптимальні величини обсягу та 

інтенсивності тренувальної роботи у мезоциклах підготовчого та змагального 

періодів для важкоатлеток різних груп вагових категорій. Зі збільшенням маси 
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тіла спортсменок за окремими зонами інтенсивності у підготовчому й  

змагальному періодах збільшуються такі показники: частка піднімань у 

поштовху, у підготовчому періоді – частка піднімань у ривкових вправах і 

ривку, інші зменшуються – частка піднімань у поштовху й тягах у 

підготовчому періоді, відносна інтенсивність у поштовху й поштовхових 

вправах у змагальному періоді. Автором встановлено, що 41,7 % показників 

обсягу та 33 % інтенсивності тренувальної роботи українських спортсменок 

мають відмінності від подібних показників найсильніших спортсменок світу, 

що говорить про наявність у світі окремих самобутніх шкіл підготовки 

важкоатлеток з різними підходами до побудови тренувальних навантажень та 

організації тренувального процесу взагалі. Подібна тенденція спостерігається, 

якщо порівняти величини показників тренувальної роботи між спортсменами 

різної статі [138]. 

У роботах Л.С. Дворкіна [47, 48] розглядається проблема невідповід-

ності спортивних досягнень, що демонструють спортсменки завданням етапу 

спеціалізованої базової підготовки, оскільки значний відсоток від загальної 

кількості важкоатлетів у віці 16-18 років максимально реалізують свій спор-

тивний потенціал. Потребує наукового обґрунтування також побудова підго-

товки важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки з урахування 

динаміки спеціальної підготовленості. Крім того, практично відсутні науково- 

методичні дані щодо добору засобів та методів підготовки важкоатлеток на 

етапі спеціалізованої базової підготовки відповідно до фізіологічних та морфо-

функціональних особливостей та відмінностей побудови підготовки спортсме-

нок та спортсменів на даному етапі, аналізу показників навантаження важко-

атлеток різних груп вагових категорій різних важкоатлетичних шкіл на етапі 

спеціалізованої базової підготовки. 
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Висновки до розділу 1 

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що у фундаментальних 

працях щодо підготовки важкоатлеток зазначається необхідність індивідуалі-

зації підготовки спортсменок залежно від фізіологічних, морфо- 

функціональних та психічних особливостей їх організму. Разом із цим, 

більшість робіт із проблематики підготовки важкоатлеток присвячено різним 

аспектам підготовки спортсменок високої кваліфікації у важкій атлетиці. 

Зокрема, наукові дослідження П.С. Горулева, Е.Р. Румянцевої [41],  

В.Г. Олешка, С.О. Пуцова, О.В. Антонюка [114], О.С. Медведева [93, 9],  

Г.П. Виноградова [30], та ін. викладені теоретико-методичні основи підготовки 

важкоатлеток високої спортивної кваліфікації.   

Наукові дослідження щодо підготовки важкоатлеток на ранніх етапах 

багаторічної підготовки фахівці проводили у наступних напрямках: побудова 

підготовки важкоатлеток на етапі початкової підготовки, морфо-функціональні 

особливості юних важкоатлеток, фізична та технічна підготовка важкоатлеток 

на етапі початкової підготовки тощо. Разом з тим, наукового обґрунтування 

також потребує побудова підготовки важкоатлеток на етапі спеціалізованої 

базової підготовки, оскільки вікові межі даного етапу у важкій атлетиці  

співпадають з періодом статевого дозрівання, що висуває свої вимоги до 

побудови підготовки юних важкоатлеток. Практично відсутні науково-

методичні дані щодо добору засобів та методів підготовки важкоатлеток на 

етапі спеціалізованої базової підготовки відповідно до фізіологічних та морфо-

функціональних особливостей та відмінностей побудови підготовки 

спортсменок та спортсменів на даному етапі, аналізу показників навантаження 

важкоатлеток різних важкоатлетичних шкіл на етапі спеціалізованої базової 

підготовки. Крім того, саме етап спеціалізованої базової підготовки передбачає 

поглиблення спеціалізації та підвищення інтенсифікації змагального та 

тренувального навантаження. 

Таким чином, постає важливе науково-практичне завдання вдосконалення 
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підготовки вакжоатлеток у річному циклі з урахування динаміки показників 

морфо-функціонального стану, загальної та спеціальної підготовленості. 

Матеріал, викладений у розділі І опубліковано в друкованих працях : 

[157, 158]. 
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РОЗДІЛ 2 
МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Методи дослідження 

Для розв’язання поставлених завдань було використано такі методи:  

• теоретичний аналіз і узагальнення;  

• вивчення передового досвіду роботи тренерів та підготовки  

спортсменів (документальний метод);  

• соціологічні методи: опитування та анкетування;  

• метoд eкcпepтних oцiнoк; 

• морфологічне вимірювання; 

• педагогічне спостереження та тестування загальної й спеціальної 

фізичної підготовленості спортсменок з використанням інструментальних  

методик; 

• методи математичної статистики. 
 

2.1.1. Теоретичний аналіз і узагальнення. Вивчення та аналіз  

літературних джерел, документальних матеріалів та всесвітньої інформаційної 

мережі Інтернет проводилося з метою створення повної уяви про стан  

предмету досліджень та визначення проблемного поля підготовки жінок у 

важкій атлетиці на різних етапах багаторічної підготовки. Вивчалась проблема 

оптимізації тренувального процесу важкоатлеток із урахуванням морфо-

функціонального стану та рівня їхньої фізичної підготовленості.  

Проаналізовані загальні закономірності та відмінності у плануванні 

тренувальної роботи важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої 

базової підготовки на основі аналізу тренувальних щоденників 54 

кваліфікованих спортсменок, які представляють шість важкоатлетичних 

центрів України (Тернопільська, Харківська, Рівненська, Херсонська, Донецька 

та Запорізька області). Вивчено особливості вимірювання та оцінки 

антропометричних показників важкоатлеток різних груп вагових категорій у 
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річному циклі підготовки. Визначалися відмінності в структурі тренувального 

процесу важкоатлеток із урахуванням відмінностей за групами вагових 

категорій у річному циклі. 

 

2.1.2. Вивчення передового досвіду роботи тренерів та підготовки 

спортсменів. Нами проведений аналіз та узагальнення даних протоколів 

змагань чемпіонатів України 2013-2015 років серед кадетів-дівчат (до 17 років), 

юніорів-дівчат (до 20 років) та молоді (до 23 років) з важкої атлетики для 

визначення динаміки їхніх спортивних результатів. Рівень спортивної 

кваліфікації важкоатлеток на цьому етапі досліджень становив: I розряд, 

кандидати у майстри спорту та майстри спорту України.  

Нами проаналізовано 54 щоденника тренувальних занять важкоатлеток 

різних груп вагових категорій провідних важкоатлетичних центрів України на 

етапі спеціалізованої базової підготовки з метою вивчення особливостей побу-

дови їх тренувального процесу. У щоденниках аналізувалися показники обсягу 

та інтенсивності тренувальної роботи за окреме тренувальне заняття, окремий 

мікроцикл, окремий мезоцикл та період підготовки, що дозволило узагальнити 

досвід роботи юних спортсменок та тренерів щодо побудови тренувальних 

програм на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

В якості нормативних вимог для кваліфікованих важкоатлеток 16-18 

років взято показники тренувального навантаження, що викладені в діючій 

навчальній програмі для ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ШВСМ [114]. 

 

2.1.3. Опитування та анкетування. Одними з найбільш 

розповсюджених емпіричних методів у теорії і практиці спорту є опитування та 

анкетування. Вони дозволяють отримати інформацію щодо певного явища, дати 

оцінку діям, визначити проблемне поле, тощо. За допомогою опитування та 

анкетування можливо отримати інформацію, що не завжди відображена у 

документальних джерелах, але є доступною під час прямого спостереження. 
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До анкети включається організований набір питань, відповіді на які  

розглядаються як інформація щодо ступеню впевненості респондента в  

значущості оцінюваного явища. Для проведення опитування у респондентів 

було сформовано мотивацію до участі у цих дослідженнях [16, 54, 129]. 

Анкетування проводилось з метою виявлення проблемного поля  

підготовки жінок у важкій атлетиці на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

За допомогою анкетування було опитано значну кількість респондентів та  

зроблено висновки щодо необхідності вдосконалення тренувального процесу 

важкоатлеток (I розряду, КМС та МС) у річному макроциклі, які знаходяться на 

етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Враховуючи методичні рекомендації фахівців соціології та принцип  

послідовного включення складних питань, анкета складалася із трьох частин: 

вступної, основної та заключної [129]. Вступна частина передбачає звернення 

до респондентів, де вони інформуються щодо мети дослідження. Основна 

частина анкети містить 9 питань стосовно шляхів вдосконалення тренувального 

процесу кваліфікованих важкоатлеток в структурі річного макроциклу із 

урахуванням їхніх морфо-функціональних особливостей та рівня спеціальної 

фізичної підготовленості.  У заключній частині зазначалися демографічні 

відомості респондентів (додаток В). 

Нами був  використаний метод експертних оцінок, який являє coбoю 

мeтoд кiлькicнoї oцiнки якicних пoкaзникiв i дозволяє дати оцінку 

досліджуваному явищу у вигляді узагальненої думки фахівців (експертів) за 

проблемою дослідження.  Метод експертних оцінок був направлений на 

визначення респондентами критеріїв, що є значущими під час побудови  

програм тренувального процесу для важкоатлеток на етапі спеціалізованої 

базової підготовки; інформативних тестів для визначення показників 

спеціальної підготовленості жінок у важкій атлетиці; оптимального варіанту 

побудови тренувальних навантажень в річному циклі кваліфікованих 

важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки (додаток В, питання 3, 

5, 7).  
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В анкетуванні брали участь 60 респондентів-експертів, серед яких 20 

заслужених тренерів України, 15 тренерів вищої категорії, 25 тренерів І 

категорії з важкої 

атлетики. 

Cтупiнь узгoджeнocтi вiдпoвiдeй pecпoндeнтiв визнaчaвcя зa дoпoмoгoю 

кoeфiцiєнтa кoнкopдaцiї (W), який розраховувася зa фopмулoю: 

 nnm
SW


 32 ·
12

         (2.1) 

дe W – кoeфiцiєнт кoнкopдaцiї, 

S – cумa квaдpaтiв вiдхилeнь paнгiв: 
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       (2.2) 

m – кiлькicть eкcпepтiв, 

n – кiлькicть твepджeнь, 

 – cepeдня oцiнкa, яку виcтaвили m eкcпepтiв пo вciм n oб’єктaм 

eкcпepтизи, щo визнaчaєтьcя зa фopмулoю: 

 = m (n + 1) / 2        (2.3) 

Cтaтиcтичнa дocтoвipнicть кoeфiцiєнтa oцiнювaлacь зa дoпoмoгoю χ2 – 

кpитepiю. 

 

2.1.4. Морфологічне вимірювання. Для визначення  

антропометричних розмірів маси тіла спортсменів автори [177] рекомендують 

застосовувати розміри найбільш розвинутих ланок тіла та груп м’язів (довжина 

тулуба, верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, обвід грудної клітки тощо).  

Антропометричні вимірювання проводилися за методичними рекомендаціями 

Бунака В.Б. (1941) [24]. Згідно з правилами антропометричних досліджень, 

проводилися вимірювання повздовжніх та поперечних розмірів тіла. 

Техніка антропометрії. У процесі вимірювання тіла спортсменок 

використовувалися так названі антропометричні точки, що мають чітку 
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локалізацію: кісткові виступи, відростки, бугри, краї з’єднання кісток, які 

порівняно легко доступні для спостереження тіла та його частин (рис. 2.1). 

Повздовжні розміри тіла спортсменів у антропометрії встановлюються як 

відстань між антропометричними точками, орієнтованими у вертикальній  

площині, поперечні розміри – як відстань між точками, що орієнтовані у  

горизонтальній площині. 

 

 

Рис. 2.1. Антропометричні точки людини: 

1 – верхівкова; 2 – глабела; 3 – потилична; 4 – тім’яна; 5 – 
верхньогруднинна; 6 – нижньогруднинна; 7 – шийна; 8 – лобкова; 9 – клубово-
остиста; 10 – клубово-гребнева; 11 – плечова; 12 – променева; 13 – 
шилоподібна; 14 – фалангова; 5 – пальцьова; 16 – вертлюжна; 17 – 
верхньогомілкова; 18 – нижньогомілкова; 19 – п'яткова; 20 – кінцева стопи 

 

Типи пропорцій тіла оцінювалися по методиці П.Н. Башкірова [24]. 

Оскільки по абсолютним розмірам антропометричних показників визначити 

тип будови тіла не можливо то використовуються відносні розміри, що  

розраховуються за формулою: 
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,      (2.4) 

де I – індекс показника, %; 

r – довжина показника, см; 

L – довжина тіла, см. 

Обчислення повздовжніх розмірів тіла. 

Довжина тіла (зріст) – висота верхньотім’яної точки над площею опори. 

Довжина тулуба – різниця висот між верхньогрудинною та лобковою 

точками (проекційна відстань між ними). 

Довжина верхньої кінцівки – різниця висот між плечовою та пальцевою 

точками (проекційна відстань між ними). 

Довжина нижньої кінцівки – різниця висот між вертлюжною та 

нижньогомілковою точками (проекційна відстань між ними). 

Обчислення поперечних розмірів тіла. 

- ширина плечей (між двома плечовими точками); 

- ширина таза (між двома клубово-гребінними точками) [10].  

Антропометричні вимірювання проводилися до початку тренувальних 

занять. Якщо у спортсменок було заплановано два тренування протягом дня, то 

вимірювання проводилися перед першим. Вимірювання здійснювалися в два 

етапи під час досліджуваного річного макроциклу підготовки. Перший етап – 

на початку річного макроциклу; другий етап – у кінці річного макроциклу. 

 

2.1.5. Педагогічне спостереження та експеримент із тестуванням 

морфо-функцінального стану, загальної та спеціальної фізичної 

підготовленості спортсменок. Педагогічне спостереження проводилося нами 

під час навчально-тренувальних зборів кваліфікованих важкоатлеток, які 

входили до складу кадетської та юніорської збірних команд України з важкої 

атлетики. Спостереження здійснювалось за засобами і методами тренування, 

які спортсменки використовують в процесі своєї підготовки. Фіксувалося 

кількість і якість змагальних, спеціально-допоміжних і загально-розвиваючих 
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вправ важкоатлеток, їх доля у періодах (мезоциклах) підготовки (підготовчий, 

змагальний і перехідний) та мікроциклах тренування. Разом із цим фіксувався 

обсяг і інтенсивність тренувальних занять у вказаних вище структурних 

утвореннях тренувального процесу спортсменок.  

Педагогічне тестування рівня загальної фізичної підготовленості  

спортсменок здійснювалось за допомогою таких тестових вправ: стрибок у 

довжину з місця, біг 30 м та розгинання рук в упорі лежачи.  

Педагогічне тестування рівня спеціальної фізичної підготовленості  

кваліфікованих важкоатлеток здійснювалося за допомогою таких тестових 

вправ: оцінка вибухової сили м’язів нижніх кінцівок за В. М. Абалаковим, сила 

м’язів рук і спини за допомогою кистьової та станової динамометрії. 

Визначення рівня вибухової сили м’язів нижніх кінцівок спортсменок 

здійснювалося за методикою В. М. Абалакова, яка широко використовується в 

практиці [56]. Удосконалений нами пристрій Абалакова дозволяє за планом 

досліджень перед тренувальними заняттями реєструвати висоту (см) та  

швидкість (мс) виконання контрольних стрибків спортсменок, після чого нами 

розраховувався швидкісно-силовий індекс м’язів нижніх кінцівок, який 

обчислювався відносно маси тіла важкоатлеток. Тестування проводилося перед 

початком тренувального заняття. Якщо планувалося два заняття на день, то 

тестування здійснювалось перед першим. Рівень розвитку загальної фізичної 

підготовленості за допомогою контрольних тестів проводився в два етапи:  

перший етап – на початку дослідження; другий у йго кінці. 

Визначення силових характеристик м’язів рук та спини здійснювалось за 

допомогою методів динамометрії. Вони забезпечують можливість кількісного і 

якісного аналізу сили окремих груп м’язів спортсменів [56]. Нами було  

використано кистьовий та становий динамометри. 

Тестування проводилося перед тренувальним заняттям (якщо  

було заплановано два тренувальних заняття на день, то тестування проводилося 

перед першим). Рівень розвитку загальної фізичної підготовленості 
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кваліфікованих важкоатлеток проводився за допомогою контрольних тестів у 

два етапи.  

Оцінка морфо-функціонального стану організму важкоатлеток 

здійснювалася за допомогою метода каліперометрії, що дозволяв отримати 

показники компонентного складу маси тіла спортсменок та індексу активної 

маси їх тіла [1]. 

Вивчення компонентного складу маси тіла спортсменів відбувалося за 

допомогою методу електронної каліперометрії та визначення біоелектричного 

опору маси тіла здійснювалось на приладі – ваги-аналізатор складу тіла ВС-

418МА виробництва «Tanita» (Японія) (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Вага-аналізатор «Tanita» 
 

Даний прилад вимірює вміст жирової маси, масу тканин без жиру, як для 

всього тіла, так і для окремих його сегментів (правої руки, лівої руки, правої 

ноги, лівої ноги, тулуба) методом аналізу біоелектричного опору тканин з  

урахуванням даних двоенергетичного рентгенівського денситометра та  

регресійних формул. Жирові тканини спортсмена виступають 

електроізолятором, а вода, що переважно знаходиться у м’язовій тканині, 

слугує провідником. Вимірювання електричного опору тіла атлетів дозволяє 

визначити відсоток вмісту в тілі жирових та інших тканин. 
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Ваги-аналізатор біоелектричного опору тіла під час виміру складу тіла 

спортсменів посилає електричні сигнали частотою 50 КГц та силою струму 500 

мкА. Розташування 8 електродів дозволяє посилати сигнали з носків ніг та 

пальців рук, в той час як вимірювання напруги проводиться на п’ятках та 

долонях. Струм проходить по верхнім або нижнім кінцівкам, залежно від того, 

яка частина тіла вимірюється. 

Показники компонентного складу маси тіла спортсменок, що реєстру-

ються приладом під час досліджень дозволяли отримати такі морфометричні 

показники: 1) відсоток жирової тканини, %; 2) маса жирової тканини, кг; 3) 

активна маса тіла, кг; 4) загальна кількість води, кг; 5) базальний рівень 

метаболізму, кДж, ккал. 

Вміст підшкірного жирового прошарку нами обраховувався на шести 

ділянках тіла спортсменок: грудній клітці, спині, плечах (на двоголових і  

триголових м’язах плеча), передпліччі, животі (прямий та косий м’язи живота) 

та нижніх кінцівках (на чотириголовому та двоголовому м’язах стегна), 

виходячи, що увесь прошарок становить 100 %. Вміст підшкірного жирового 

прошарку на окремій ділянці тіла розраховувався нами у відносних одиницях, 

виходячи із загального вмісту всіх шести ділянок тіла спортсмена [59]. 

Рівень фізичного розвитку юних кваліфікованих важкоатлеток нами 

розраховувався за індекс фізичного розвитку [17. 158]: 

ІФР = Р - (МТ + ОКГ),      (2.5) 

 де Р – довжина тіла, см; 

 МТ – маса тіла, кг;  

 ОГК – окружність грудної клітини, см. 

 

Визначення фізичного розвитку важкоатлеток проводилося в два етапи: 

на початку річного циклу та по закінченню річного циклу. 
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2.1.6. Методи математичної статистики. Під час аналізу емпіричних 

даних досліджень використовувалась дескриптивна статистика для їх обробки, 

систематизації, наочного представлення у вигляді графіків та таблиць, а також 

кількісноого опису через основні статистичні показники: середнє арифметичне 

значення ( ), середнє квадратичне відхилення (S), коефіцієнт варіації (V). Нами 

використовувався критерій Стьюдента (t), коли розподіл вибірки відповідав 

нормальному закону, що перевірялось за χ 2 – критерієм Пірсона. Якщо розподіл 

вибірки не відповідав нормальному закону, використовувався критерій 

Вілкоксона. Критерій Мана-Уітні викорисовувася для непараметричного 

розрахунку достовірного приросту різнорідних вибірок експериментального 

результату. Рівень надійності задавався Р = 95, рівень значущості р=0,05. 

Опрацювання експериментального матеріалу виконувалося на  

персональному комп’ютері за допомогою інтегрованих статистичних та 

графічних пакетів, Statgraphics Plus, Microsoft Excel XP, Statisticа. 

Послідовність проведення математичних обчислень перелічених  

параметрів проводилась згідно методів, описаних у спеціалізованій 

статистичній літературі [22, 44, 54, 106, 144]. 

 

2.2. Організація дослідження 

Дослідження проводилося на базі кафедри спортивних єдиноборств і 

силових видів спорту Національного університету фізичного виховання і  

спорту України, Державного навчально-спортивного центру «Конча-Заспа», 

Харківського обласного вищого училища фізичної культури і спорту 

(ХОВУФКС), Запорізького інтернату спортивного профілю (ЗОІСП), 

СДЮШОР провідних областей України. 

На першому етапі досліджень (2012-2013 рр.) відбувалось вивчення 

науково-методичної літератури з проблеми, що досліджується; опитування 

(анкетування) фахівців з важкої атлетики з метою вивчення їхнього  

відношення до підготовки важкоатлеток України на етапі спеціалізованої 

базової підготовки. Усього було опитано 60 тренерів України, серед них 20 
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Заслужених тренерів України, 15 тренерів вищої категорії та 25 тренерів I 

категорії з важкої атлетики. Було опрацьовано документи планування та обліку 

тренувальних навантажень під час підготовки до відбірних та головних змагань 

року. Формувався методологічний апарат дисертаційної роботи. 

На другому етапі досліджень (2013–2014 рр.) було визначено  

особливості побудови тренувальної роботи важкоатлеток на етапі 

спеціалізованої базової підготовки у річному макроциклі на основі аналізу 

документів планування та ведення обліку (54 щоденників важкоатлеток різних 

груп вагових категорій) важкоатлеток різних важкоатлетичних шкіл України. 

Проведено тестування рівня фізичної підготовленості важкоатлеток за 

методиками В. М. Абалакова, кистьової та станової динамометрії; а також рівня 

морфо-функціонального стану за допомогою компонентного складу маси тіла 

та індексу активної маси тіла. 

На третьому етапі досліджень (2015-2017 р.) було встановлено  

взаємозв’язок динаміки показників спеціальної фізичної підготовленості та 

рівнем результативності змагальної діяльності спортсменок шести 

важкоатлетичних шкіл України на етапі спеціалізованої базової підготовки. Цей 

етап також був присвячений математико-статистичній обробці отриманих 

даних. Протягом третього етапу проводилось обговорення отриманих 

результатів, оформлення дисертаційної роботи і підготовка до її захисту. 

У дослідженні брали участь 54 кваліфіковані спортсменки (1 спортивний 

розряд та КМС) віком від 16 до 18 років, які представляли збірні команди 

областей на обласних та всеукраїнських змаганнях у 2015 році. Порівняльний 

аналіз змісту та структури тренувального процесу важкоатлеток у річному 

циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки передбачав також аналіз 

показників тренувальної роботи спортсменок за цей період (по 9 важкоатлеток 

з кожного обласного центру) Тернопільська, Харківська, Херсонська, Донецька, 

Рівненська та Запорізька області. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ВАЖКОАТЛЕТОК У РІЧНОМУ ЦИКЛІ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 

БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

3.1. Напрями вдосконалення тренувального процесу 

кваліфікованих важкоатлеток 

Протягом останніх десятиліть систематично відбувається пошук нових 

засобів та методів тренувального процесу щодо підвищення ефективності 

процесу підготовки кваліфікованих важкоатлеток на різних етапах  

багаторічного вдосконалення. При цьому, основна увага фахівців приділяється 

дослідженню тренувального процесу у спортсменів високої кваліфікації на 

етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей та збереження 

вищої спортивної майстерності. Разом з цим, на двох попередніх етапах – етапі 

спеціалізованої базової підготовки та на етапі підготовки до вищих досягнень 

закладається підґрунтя для реалізації індивідуальних можливостей спортсменів 

[157, 159, 160, 164, 175].  

У даному розділі роботи нами розв’язувалось важливе науково- 

практичне завдання - визначити напрями вдосконалення тренувального процесу 

важкоатлеток різних груп вагових категорій на етапі спеціалізованої базової 

підготовки із особливостями побудови їх тренувальної роботи у різних важко-

атлетичних центрах України у річному циклі. 

На основі аналізу науково-методичної літератури було висунуто гіпотезу 

щодо необхідності вдосконалення підготовки важкоатлеток на етапі  

спеціалізованої базової підготовки. Для підтвердження або спростування 

напрямів удосконалення тренувального процесу кваліфікованих спортсменок 

нами було проведено опитування 60 респондентів. 

Більшість опитаних фахівців (93,0 %) працюють зі спортсменами понад 6 

років, що свідчить про значний набутий досвід та обізнаність респондентів у 

питаннях тренувального процесу спортсменок на цьому етапі. 
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Оскільки основним завданням анкетування було виявити проблемне поле 

щодо побудови тренувального процесу важкоатлеток на етапі спеціалізованої 

базової підготовки, тому в першому запитанні нами було запропоновано 

респондентам відповісти на питання щодо необхідності його вдосконалення. 

Аналіз відповідей респондентів на запитання свідчить про високий рівень 

узгодженості їхніх думок. 93,0 % респондентів вважають, що сучасна система 

побудови тренувального процесу важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової 

підготовки потребує суттєвого вдосконалення. При цьому, лише 7,0 % 

респондентів вважають, що немає негайної потреби у вдосконаленні побудови 

тренувального процесу спортсменок на етапі спеціалізованої базової 

підготовки. 

Значна кількість опитаних тренерів (90,0 %) вважає, що підготовку в 

річному циклі жінок-важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки 

необхідно будувати із урахуваннях їхніх індивідуальних можливостей. 

Отримані результати підтверджують необхідність побудови індивідуальних 

програм тренувального спортсменок різних груп вагових категорій на етапі 

спеціалізованої базової підготовки у важкій атлетиці. 

В одному із запитань було запропоновано респондентам визначити 

пріоритетні напрями для побудови індивідуальних програм підготовки для 

важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки. Для виявлення  

головних напрямів фахівцям було запропоновано класифікувати дані характе-

ристики від 7 до 1 балів (1 – найменший ступінь важливості, 7 – найбільший 

ступінь важливості). За результатами ранжування визначено загальна сума 

балів кожного напряму, а також стандартне відхилення та середній ранг. 

За результатами ранжування найбільшу кількість балів респонденти 

віддали показникам спеціальної фізичної підготовленості – 372 бали (S =0,72), 

як найбільш пріоритетному та вагомому критерію для побудови  

індивідуальних програм тренувального процесу важкоатлеток на етапі 

спеціалізованої базової підготовки. Середній ранг за результатами ранжування 

становив – 6,20.  
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На думку фахівців другим за значенням напрямом, що необхідно вра-

ховувати під час побудові тренувального процесу спортсменок у важкій атле-

тиці є групи вагових категорій – 346 балів (S = 1,24; середній ранг – 5,77). Дещо 

меншу кількість балів за результатами експертної оцінки набрали морфо-

функціональні показники спортсменок – 273 бали (S = 1,29). Середній ранг за 

результатами ранжування становив – 4,55.  

Четвертим за значенням напрямом за результатами опитування респон-

дентів визначено напрям, що відноситься до антропометричних показників 

спортсменок – 252 бали (S = 1,01; середній ранг – 4,20). Меншу кількість балів, 

на думку респондентів, заслуговують показники морфо-функціонального стану 

організму спортсменок – 198 балів (S = 1,26). Середній ранг за результатами 

ранжування становив – 3,30. Необхідно звернути увагу на те, що два з семи 

напрямів за результатами експертної оцінки набрали 110 балів та 101 бал 

(психофізіологічні показники (S = 0,84); показники загальної фізичної 

підготовленості (S = 1,19)). При цьому середній ранг даних критеріїв становив 

1,83 та 1,68, що свідчить про недоцільність врахування та низьку 

інформативність даних критеріїв під час індивідуалізації тренувального 

процесу важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Опрацювання рангової шкали вимірювань, що була використана для 

проведення опитування респондентів передбачало використання методів  

непараметричної статистики [43]. Узгодженість думок респондентів 

визначалася за допомогою коефіцієнту конкордації Кенделла. 

Значення коефіцієнту конкордації за кількістю зазначених об’єктів 7  

становить 0,697798. Враховуючи значення коефіцієнту конкордації, можна 

зробити висновок про те, що експертна група з достатньою узгодженістю у 

значеннях відповідей визначила впливовість основних напрямів для побудови 

індивідуальних програм тренувального процесу важкоатлеток на етапі 

спеціалізованої базової підготовки. 

Отже, в результаті експертної оцінки низки напрямів було встановлено, що 

під час побудови індивідуальних програм тренувального процесу для  
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важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки визначальними  

характеристиками, які необхідно враховувати, є групи вагових категорій та 

показники спеціальної фізичної підготовленості. 

Для визначення найбільш інформативних тестових методик для 

визначення показників спеціальної підготовленості жінок у важкій атлетиці, 

фахівцям було запропоновано визначити ступінь важливості наведених тестів. 

Респонденти оцінювали дані характеристики від 7 до 1 балу. (1 – найменший 

ступінь важливості, 7 – найбільший ступінь важливості). Визначена загальна 

сума балів кожного критерію, стандартне відхилення та середній ранг 

представлені у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Результати експертної оцінки щодо найбільш інформативних тестових 

методик для визначення показників спеціальної підготовленості жінок у 

важкій атлетиці (n=60) 

Показники Сер. 
ранг 

Сума 
балів 

Стандартне 
відхилення (S) 

Швидкісно-силові можливості за 
методикою В. Абалакова 6,40 384 1,04 

Відео-комп’ютерний аналіз 
кінематичних характеристик руху 

5,55 333 1,19 

Відео-комп’ютерний аналіз динамічних 
характеристик руху 

4,07 244 1,22 

Ергономіка працездатності спортсменів 3,78 227 1,37 
Прискорення снаряду за методом 
акселерометрії  

3,78 227 1,89 

Відео-комп’ютерний аналіз ритмічних 
характеристик руху штанги 

2,57 154 1,54 

Вимірювання зусиль на опору на 
тензоплатформі 1,55 111 1,12 

 

Найбільшу кількість балів за результатами ранжування респонденти  

віддали наступним тестовим випробуванням: визначення швидкісно-силових 

можливостей за методикою В. Абалакова – 384 бали (S = 1,04) та визначення 
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кінематичних характеристик руху за допомогою відео-комп’ютерного аналізу 

техніки вправ – 333 бали (S = 1,19). Дещо нижчими за інформативністю, на 

думку респондентів, є: визначення біодинамічних характеристик руху за 

допомогою відео-комп’ютерного аналізу техніки вправ – 244 бали (S = 1,22); 

прискорення снаряду за методом акселерометрії – 227 балів (S = 1,89) та 

визначення ергономіки працездатності спортсменок – 227 балів (S = 1,37). 

Найменш інформативними у сучасному важкоатлетичному спорті, на думку 

фахівців є: відео-комп’ютерний аналіз ритмічних характеристик техніки руху 

штанги – 154 балів (S = 1,54) та вимірювання зусиль на опору на  

тензоплатформі – 111 балів (S = 1,12). 

Отже, встановлено, що найбільш інформативними тестами для  

визначення показників спеціальної підготовленості жінок у важкій атлетиці є 

тестування швидкісно-силових можливостей за методикою В. Абалакова та 

відеокомп’ютерний аналіз кінематичних характеристик руху штанги. Дещо 

меншу інформативність, за результатами опитування респондентів, мають 

показники визначення прискорення снаряду за методом акселерометрії, 

ергономіки працездатності спортсменів та відеокомп’ютерний аналіз 

біодинамічних характеристик руху. Найменшу кількість балів, згідно 

опитування, набрали відео-комп’ютерний аналіз ритмічних характеристик руху 

штанги та вимірювання зусиль на опору на тензоплатформі. 

Значення коефіцієнту конкордації за кількістю зазначених об’єктів 7 у 

даному випадку становить – 0,533492. Враховуючи значення коефіцієнту 

конкордації, можна зробити висновок про те, що експертна група з достатньою 

узгодженістю у значеннях відповідей визначила інформативні тести для  

визначення та оцінки показників спеціальної підготовленості жінок. 

Для виявлення більш значущих показників спеціальної підготовленості 

важкоатлеток саме на етапі спеціалізованої базової підготовки, респондентам 

було запропоновано відранжувати наступні її характеристики: швидкісно-сило-

вий індекс (м • с-1 ), висота стрибка (см), відношення висоти стрибка до зросту 

(%), відношення висоти стрибка до маси тіла (ум. од.), потужність стрибка 
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(квт), швидкість руху штанги (м • с-1), потужність руху (см • с-1 кг), висота 

вильо-ту штанги (см), прискорення штанги (см • с-2) та траєкторія руху штанги.  

Результати розрахунку загальної суми балів кожного з показників, 

стандартного відхилення та середнього рангу наведено у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Результати експертної оцінки щодо виявлення найбільш значущих 

показників спеціальної підготовленості важкоатлеток на етапі 

спеціалізованої базової підготовки (n=60) 

Показники Середній 
ранг 

Сума 
балів 

Стандартне 
відхилення 

(S) 
Швидкісно-силовий індекс, м • с-1  9,20 552 1,14 
Висота вильоту штанги, см 8,23 494 1,83 
Прискорення штанги, см • с-2 6,97 418 1,69 
Швидкість руху штанги, м • с-1 6,30 378 2,40 
Відношення висоти стрибка до зросту, % 6,07 364 1,81 
Відношення висоти стрибка до маси 
тіла, ум. од. 

4,43 266 2,71 

Потужність руху, см • с-1 кг 3,82 229 1,97 
Висота стрибка, см 3,45 207 2,02 
Траєкторія руху штанги, см 3,33 200 2,21 
Потужність стрибка, квт 3,20 192 1,82 

 

Таким чином, серед показників спеціальної підготовленості фахівці 

визначили найбільш значущі: швидкісно-силовий індекс – 552 бали (S = 1,14), 

висота вильоту штанги – 494 бали (S = 1,83), прискорення штанги – 418 балів (S 

= 1,69), швидкість штанги – 378 бали (S = 2,40) та відношення висоти стрибка 

до зросту – 364 бали (S = 1,81). Отримані результати дають нам можливість 

визначити пріоритетність показників спеціальної підготовленості спортсменок, 

що у подальших дослідженнях необхідно враховувати під час 

складання програм тренувального процесу важкоатлеток різних груп вагових 
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категорій в річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Підсумки математико-статистичного аналізу щодо результатів експертної 

оцінки фахівців вказують на величину коефіцієнту конкордації за кількістю 

зазначених об’єктів 10 у даному випадку 0,514323. Враховуючи величину 

коефіцієнту конкордації можна зробити висновок про те, що експертна група з 

достатньою узгодженістю у значених відповідях визначила більш значущі 

показники спеціальної підготовленості важкоатлеток на етапі спеціалізованої 

базової підготовки. 

Аналіз відповідей респондентів на запитання щодо найбільш  

оптимального варіанту побудови тренувального процесу важкоатлеток у 

річному циклі свідчить про різні погляди фахівців щодо аспектів планування 

підготовки спортсменок. Необхідно зазначити, що відповіді респондентів (56,6 

% опитаних) підтверджують данні науково-методичної літератури, в яких 

зазначається використання, у багатьох випадках, двоциклового планування, як 

оптимальний варіант побудови тренувального процесу важкоатлеток у річному 

циклі. У процесі оцінки варіантів побудови тренувального процесу 

спортсменок 36,6 % опитаних фахівців вважає, що трьохциклове планування є 

найбільшим ефективним на етапі спеціалізованої базової підготовки. 3,4 % 

респондентів стверджують, що побудову тренувального процесу важкоатлеток 

на етапі спеціалізованої базової підготовки необхідно планувати без урахування 

таких циклів, що суперечить методологічним основам сучасної загальної теорії 

підготовки спортсменів. Необхідно зазначити, що однакова кількість фахівців 

(1,7 %) визначила, що одноциклове чи чотирьох циклове планування є 

найбільш оптимальним варіантом побудови тренувального процесу спорт-

сменок на етапі спеціалізованої базової підготовки у річному циклі (рис. 3.1). 

В одному із запитань респондентам було запропоновано оцінити показни- 

ки тренувального навантаження, за якими програми підготовки важкоатлеток 

різних груп вагових категорій повинні мати відмінності. Відповідно до 

поставленого запитання, респондентам необхідно було відранжувати дані 

параметри від 5 до 1 балів за ступенем важливості. Згідно з ранжируваними 
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Рис. 3.1. Результати опитування респондентів щодо найбільш  

оптимального варіанту побудови тренувального процесу важкоатлеток у 

річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки 

 

оцінками найбільшу кількість балів респонденти віддали наступним  

показникам: кількість піднімань штанги – 283 балів (S = 0,55), кількість 

піднімань штанги у зоні інтенсивності 90 % і вище – 197 балів (S = 1,42), 

відносна інтенсивність – 175 балів (S = 0,88). На думку опитаних, меншу 

значущість під час побудови програми тренувального процесу важкоатлеток 

різних груп вагових категорій мають такі показники: середня вага штанги – 140 

балів (S = 1,03), кількість спеціальних вправ – 105 бали (S = 0,91) (табл. 3.3). 

У результаті експертної оцінки встановлено, що програми тренувального 

навантаження важкоатлеток різних груп вагових категорій в річному циклі 

повинні суттєво відрізнятись за кількістю піднімань штанги, кількістю 

піднімань у зоні інтенсивності 90-100 % та відносною інтенсивністю. 

Значення коефіцієнту конкордації за кількістю зазначених об’єктів 5 у 

даному випадку становить 0,504111. Враховуючи значення коефіцієнту 

конкордації, також можна зробити висновок про те, що експертна група з 
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Таблиця 3.3 

Результати експертної оцінки показників тренувального навантаження 

важкоатлеток різних груп вагових категорій (n=60) 

Критерії Середн. 
ранг 

Сума 
балів 

Стандартне 
відхилення 

(S) 
Кількість піднімань штанги 4,72 283 0,55 

Кількість піднімань штанги у зоні 
інтенсивності 90 % і вище 

3,28 197 1,42 

Відносна інтенсивність вправ 2,92 175 0,88 

Середня вага штанги 2,33 140 1,03 

Кількість спеціальних вправ 1,75 105 0,91 

 

достатньою узгодженістю у значених відповідях визначила параметри за якими 

повинні відрізнятись програми тренувального процесу важкоатлеток різних 

груп вагових категорій. 

На думку 42 респондентів (70,0 %), програми тренувального процесу 

важкоатлеток різних груп вагових категорій на етапі спеціалізованої базової 

підготовки у різних важкоатлетичних центрах України мають відмінності. Не 

зважаючи на достатню узгодженість відповідей респондентів на це запитання, 

18 опитаних (30,0 %) вважає, що у спортивних важкоатлетичних центрах 

України існують однакові підходи до побудови тренувального процесу  

спортсменок у річному циклі. 

Аналіз відповідей респондентів на запитання щодо необхідності  

розробки нової програми тренувального процесу важкоатлеток для різних груп 

вагових категорій у річному циклі свідчить про високий рівень узгодженості 

їхніх думок. Так, наприклад, 91,75 % фахівців вважає, що сучасний підхід до 

планування тренувального процесу важкоатлеток не відповідає потребам 

практики та існує необхідність у створенні нової програми тренувального 

процесу спортсменок різних груп вагових категорій в річному циклі. При цьому, 

лише 8,3 % респондентів вважає, що така потреба відсутня. 
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Таким чином, за допомогою аналізу відповідей фахівців важкоатле-

тичного спорту України, нами визначено напрями вдосконалення  

тренувального процесу важкоатлеток із необхідністю розробки нової 

досконалої програми тренувального процесу із врахуванням груп вагових 

категорій у річному циклі підготовки. 

 

3.2. Аналіз програм підготовки кваліфікованих важкоатлеток 16-18 

років у різних важкоатлетичних центрах України у річному циклі 

Раціональна побудова тренувального процесу у системі підготовки 

спортсменів різної кваліфікації передбачає планомірне формування базових та 

спеціальних компонентів підготовленості, що реалізується в межах системи 

річної підготовки [182]. Зміст та структура системи річної підготовки у важкій 

атлетиці безпосередньо залежить від кваліфікації спортсменів, їх статі, етапу 

підготовки, календаря змагань та маси тіла у відповідній змагальній дисципліні 

[52, 80, 82, 123, 155]. 

Для визначення змісту та структури тренувального процесу важкоатлеток 

на етапі спеціалізованої базової підготовки у річному циклі було проведено 

аналіз щоденників тренувальних навантажень спортсменок різних груп вагових 

категорій різних важкоатлетичних центрів України. Оскільки, вік більшості 

важкоатлеток, які знаходяться на етапі спеціалізованої базової підготовки 

становить 16-18 років, що відповідає віку вступу їх до вищих навчальних 

закладів, то виходячи з вищесказаного, аналіз тренувального процесу в річному 

циклі було здійснено саме на основі приналежності їх до важкоатлетичних 

центрів, а не до територій, в яких вони проживають.  

Традиційна модель системи річної підготовки для важкоатлеток, що 

містить один або декілька ізольованих циклів реалізується в одно або двох 

цикловому плануванні. Застосування багатоциклового планування у системі 

тренувального процесу важкоатлеток у річному циклі фахівцями вважається 

недоцільним, оскільки не дозволяє повною мірою реалізувати спортивний 

потенціал спортсменок у головних змаганнях року. Разом з цим, аналіз 
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структури системи річної підготовки важкоатлеток свідчить про застосування 

багатоциклового планування (трьох та чотирьох-циклового) в п’ятьох 

важкоатлетичних центрах України (Тернопільська, Харківська, Донецька, 

Херсонська та Рівненська області). Лише в одному важкоатлетичному центрі 

(Запорізька обл.) планування тренувального процесу річного циклу для 

кваліфікованих спортсменок відбувалося за традиційною періодизацією на 

основі двохциклового періоду. 

Нами було проведено дослідження структури тренувального процесу 

важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки на матеріалі трьох 

періодах: підготовчому, змагальному та перехідному. 

Структура тренувального процесу спортсменок збірної команди важко-

атлетичного центру Тернопільської області на етапі спеціалізованої базової 

підготовки передбачає використання трьохциклового планування річного 

циклу. Вихідною основою у них є головні змагання року: чемпіонат  

України серед юніорів та юніорок до 20 років (26-30.03.2015 р.), чемпіонат 

України серед юнаків та дівчат до 17 років (02-06.07.2015 р.) та чемпіонат 

України серед чоловіків та жінок (17-21.09.2015 р.). Річний цикл тренувального 

процесу кваліфікованих важкоатлеток містить три макроцикли тривалістю 91, 

98 та 147 днів відповідно, кожний з яких містить один підготовчий і один 

змагальний період. Оскільки відправною точкою побудови тренувального 

процесу спортсменок-важкоатлеток є головні змагання року, особливості 

календаря змагань обумовили специфіку поділу його на періоди, мезоцикли та 

мікроцикли. Зокрема, побудова річного циклу спортсменок важкоатлетичного 

центру Тернопільської області характеризувалася відсутністю самостійних 

перехідних періодів між першим та другим, другим та третім циклами річного 

макроциклу, а змагальній період поступово переходить у підготовчий період 

наступного циклу макроциклу. Особливістю системи тренувального процесу 

спортсменок даного центру був також довготривалий (70 днів) перехідний 

період у структурі третього макроциклу. 
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Кожен період тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток 

включає два мезоцикли різної спрямованості та тривалості (рис. 3.2). 

 

Місяць Січень Лютий Березень 

Дата 1 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 
6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 

Тижні 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Макроцикл І цикл макроциклу (91 день) 

Період підготовки Підготовчий Змагальний 

Мезоцикли Втягувальний Базовий Передзмагальний Зм. 

Мікроцикл вт. уд. уд. вд. уд. уд. уд. вд. уд. уд. пд. пд. зм. 

К-сть занять 3-4 4-5 4-5 4-5 5 5 4-5 4 5 5 4-5 4 3 
 

Рис. 3.2. Структура побудови тренувального процесу першого макроциклу 

річного циклу у спортсменок важкоатлетичного центру Тернопільської області 

(тут і далі: вт. – втягувальний; уд. – ударний; вд. – відновний; пд. – підвідний; 

зм. – змагальний) 

Підготовчий період містить два мезоцикли: або втягувальний та базовий, 

або базовий та контрольно-підготовчий. У свою чергу кожний мезоцикл  

містить менші структурні одиниці побудови тренувального процесу 

спортсменок – мікроцикли. 

Так, наприклад, втягувальний мезоцикл підготовчого періоду першого 

макроциклу тренувального процесу кваліфікованих спортсменок важкоатле-

тичного центру Тернопільської області містить чотири мікроцили: 

втягувальний, два ударних та один відновний. Залежно від завдань та 

спрямованості структура базового мезоциклу підготовчого періоду містить 

комплекс із 4-5 ударних, підвідних, та відновних мікроциклів. Кількість 

тренувальних занять в одному мікроциклі у середньому становить 4–5. 

Контрольно-підготовчий мезоцикл спортсменок характеризується  

широким використанням спеціально-підготовчих та змагальних вправ, тому він 

може включати також змагальні мікроцикли. Так, контрольно-підготовчий 

мезоцикл другого макроциклу спортсменок важкоатлетичного центру 
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Тернопільської області містить ударний, підвідний, змагальний та відновний 

мікроцикли. 

У змагальний період, основною метою якого є безпосередня підготовка та 

участь в головних змаганнях року, під час побудови тренувального процесу 

річного циклу для кваліфікованих важкоатлеток було виділено передзмагаль-

ний та змагальний мезоцикли. Аналіз тренувального процесу річного циклу 

спортсменок, що представляли важкоатлетичний центр Тернопільської області 

свідчить, що передзмагальні мезоцикли включали послідовну систему ударних 

та підвідних мікроциклів. Кількість тренувальних занять у змагальному періоді 

становила 4–5 тренувань в одному мікроциклі. При цьому, кількість 

тренувальних занять у змагальних мезоциклах, що включали по одному 

змагальному мікроциклу, в середньому становила 3 тренувальних заняття. 

Особливістю структури перехідного періоду кваліфікованих важко-

атлеток є використання широкого кола засобів активного відпочинку та неспе-

цифічних навантажень, що забезпечує підтримку основних компонентів  

тренованості та повноцінне відновлення. Перехідний період закінчується 

втягувальним мезоциклом, що передбачає планомірний перехід до наступного 

макроциклу. 

Таким чином, аналіз побудови тренувального процесу в річному  

циклі для спортсменок важкоатлетичного центру Тернопільської області 

свідчить про трициклову періодизацію їхнього тренувального процесу з 

шістьма змагальними стартами, три з яких, є головними для демонстрації 

високого спортивного результату (рис. 3.3). 

Відсутність перехідних періодів між макроциклами свідчить про високу 

напруженість як змагальної діяльності спортсменок, так і необхідності 

тривалий час підтримувати спортивну форму на високому рівні. Фактично вся 

система тренувального процесу річного циклу концентрується на необхідності 

демонстрації спортивної майстерності на високому рівні у відбірних та 

головних змаганнях року. 
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І ІІ І ІІ І ІІ ІІІ 
 

Місяці 

Рис. 3.3. Структура трициклової побудови тренувального процесу річного 

циклу у спортсменок важкоатлетичного центру Тернопільської області: 

І – підготовчий період; ІІ – змагальний період; ІІІ- перехідний період;  
    – головні змагання року (чемпіонати України); 
  – відбірні змагання року (чемпіонати області) 
 
Структура системи тренувального процесу річного циклу для 

спортсменок важкоатлетичного центру Харківської області також 

характеризується трицикловою періодизацією. У ньому чемпіонат України 

серед юніорів та юніорок до 20 років (березень), чемпіонат України серед 

дівчат до 15 років (вересень) та чемпіонат України серед ШВСМ (грудень) є 

головними змаганнями річного циклу. Оскільки, тривалість макроциклів 

визначається проміжком часу між головними стартами року, тренувальний 

процес  кваліфікованих важкоатлеток містить великі структурні його елементи 

тривалістю 91, 168 та 103 днів. 

За загальною кількістю система тренувального процесу річного макро-

циклу представниць важкоатлетичного центру Харківської області містить 

три підготовчих, три змагальних та два перехідних періоди (рис. 3.4). 

 

Місяці 
Рис. 3.4. Структура трициклової побудови тренувального процесу  

річного циклу у спортсменок важкоатлетичного центру Харківської області: 

І – підготовчий період; ІІ – змагальний період; ІІІ- перехідний період;  
    – головні змагання року (чемпіонати України); 
    – відбірні змагання року (чемпіонати області) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

І ІІ ІІІ І ІІ І ІІ ІІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Характерною особливістю побудови тренувального процесу річного 

циклу для спортсменок важкоатлетичного центру Харківської області є  

відносно тривалі підготовчі періоди, які передбачають їх поділ на загально-

підготовчі та спеціально-підготовчі етапи. Необхідно також зазначити, що в 

структурі тренувального процесу річного циклу цього центру було заплановано 

два перехідних періоди. 

Тривалість підготовчих періодів коливається в межах від 7 до 13 тижнів. 

Підготовчий період є найбільш тривалим макроциклом річної підготовки 

кваліфікованих важкоатлеток центру Харківської області тривав 91 день та 

містив два базових та один контрольно-підготовчий мезоцикли (рис. 3.5). 

Базовий мезоцикл тренувального процесу річного циклу важкоатлеток на 

етапі спеціалізованої базової підготовки, як правило, містив  послідовну 

систему ударних, підвідних та відновних мікроциклів. 

 

Місяць Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень 

Дата 
8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 

14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 

Тижні 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Макроцикл ІІ цикл макроциклу (168 днів) 

Період 
підготовки Перехідний Підготовчий Змагальний 

Мезоцикли Відновний Втягувальний Базовий Базовий 
Контроль-
но-підго-
товчий 

Передзма-
гальний Зм. 

Мікроцикл вд. вд. вд. вт. вт. вт. вд. уд. уд. уд. уд. вд. уд уд. пд уд.вд. пд.зм. вд. уд пд пд зм. 

К-сть занять 3 4-5 4-6 3-5 5-6 5-6 5-6 4-5 5 5-6 6 4-6 6 6 5 5-6 4-5 5-6 6 5-6 5-6 4-5 4-5 3-4 

 

Рис. 3.5. Структура тренувального процесу другого макроциклу річного 

циклу у спортсменок важкоатлетичного центру Харківської області 

 

Так, перший базовий мезоцикл підготовчого періоду другого макроциклу 

включає п’ять мікроцилів: чотири ударних та один відновний. Кількість 
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тренувальних занять в одному мікроциклі базового мезоциклу в середньому 

становила 4–5. 

Структура контрольно-підготовчих мезоциклів містила 2 варіанти:  

перший – ударний, підвідний та відновний мікроцикли; другий – підвідний, 

змагальний та відновний. Тривалість контрольно-підготовчого мезоциклу в усіх 

великих підрозділах річної підготовки спортсменок важкоатлетичного центру 

Харківської області становила 28 днів. Середня кількість тренувальних занять у 

мікроциклі контрольно-підготовчого мезоциклу становила – 5–6. 

Змагальний період у структурі річної підготовки кваліфікованих важко- 

атлеток важкоатлетичного центру Харківської області має достатньо типову 

побудову, в яку входить передзмагальний та змагальний мезоцикли. 

Передзмагальний мезоцикл усіх трьох макроциклів містить ударні та підвідні 

мікроцикли. На відмінну від структури річної підготовки тернопільських 

спортсменок, передзмагальні мезоцикли не містили відновних мікроциклів, що 

викликано відсутністю зниження показників тренувального навантаження 

перед змаганнями. Кількість тренувальних занять у змагальному періоді у 

середньому становила 4–5 в одному мікроциклі. 

У структурі річної підготовки спортсменок цього центру було 

заплановано два перехідних періоди (49 та 23 днів відповідно). Характерною 

особливістю перехідного періоду другого циклу макроциклу була почергова 

зміна пасивного відпочинку та достатньо інтенсивна тренувальна діяльність. 

Перехідний період містив відновний та втягувальний мезоцикли. Відновний 

мезоцикл, метою якого є забезпечення повноцінного фізичного та психічного 

відновлення організму спортсменок після інтенсивного змагального 

навантаження, у структурі другого макроциклу річної підготовки цих 

спортсменок включав три відновних мікроцикли. У середньому кількість 

тренувальних занять у відновному мезоциклі становила 4–5 занять на тиждень. 

Перехідний період передбачає планомірний перехід до наступного  

макроциклу за рахунок включення у підготовку втягувального мезоциклу. 

Структура втягувального мезоциклу містила три втягувальних та один 
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відновний мікроцикли. Середня кількість тренувальних занять у даному 

мезоциклі становила 5–6. 

Результати порівняльного аналізу побудови річного циклу для спорт-

сменок важкоатлетичного центру Харківської області свідчить про більш 

диференційовану періодизацію тренувального процесу, порівняно із системою 

підготовки важкоатлеток Тернопільської області. В обох центрах тренувальний 

процес річного циклу базується за трицикловим принципом. Разом з тим, 

включення до структури тренувального процесу річного циклу спортсменок 

Харківської області двох перехідних періодів дозволяє забезпечити адекватну 

кількість якісних показників тренувального навантаження під час досягнення 

спортивної форми важкоатлеток. 

У спортсменок важкоатлетичного центра Херсонської області структура 

тренувального процесу різних вагових категорій у річному циклі складається з 

трьох макроциклів. Це зумовлено головними змаганнями року для важко-

атлеток на даному етапі підготовки згідно всеукраїнського та обласного 

календарів змагань. Головними змаганнями року були: чемпіонат України 

серед юніорів та юніорок до 20 років (березень), чемпіонат України серед 

юнаків та дівчат до 17 років (липень) та чемпіонат України серед юнаків та 

дівчат до 15 років (вересень). 

Три макроцикли у річному тренувальному процесі важкоатлеток  

були такої тривалості - 91, 98 та 77 днів відповідно. У кожному з них є по 

одному підготовчому та одному змагальному періоду. 

Особливості календаря змагань та головні змагання року обумовили 

специфіку поділу тренувального процесу на періоди, мезоцикли, мікроцикли 

спортсменок-важкоатлеток. Побудова тренувального процесу річного циклу у 

спортсменок важкоатлетичного центру Херсонської області характеризується 

відсутністю самостійних перехідних періодів між першим та другим, другим та 

третім макроциклами, а змагальній період переходить у підготовчий період 

наступного макроциклу. У системі річної підготовки був запланований 
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довготривалий (70 днів) перехідний період у структурі третього макроциклу, 

оскільки спортсменки цього центру переважно не готувалися до чемпіонат 

України серед ШВСМ у грудні 2015 року. Це пояснюється недостатньою 

кваліфікацією важкоатлеток для даного рангу змагань. 

Кожен період тренувального процесу важкоатлеток на етапі спеціалізо- 

ваної базової підготовки містить два мезоцикли різної спрямованості та  

тривалості (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Структура тренувального процесу другого макроциклу річного 

циклу у спортсменок важкоатлетичного центру Херсонської області 

 

Так, наприклад, базовий мезоцикл підготовчого періоду першого макро- 

циклу тренувального процесу кваліфікованих спортсменок важкоатлетичного 

центру Херсонської області містить чотири мікроцили: один втягувальний, два 

ударних та один відновний. 

Залежно від завдань та спрямованості тренувального процесу структура 

контрольно-ідготовчого мезоциклу підготовчого періоду містить комплекс з 4  

мікроциклів (2 ударних, підвідний та відновний) у першому та третьому макро- 

циклі річного циклу або 5 мікроциклів (у другому циклі макроциклу). Кількість 

тренувальних занять в одному мікроциклі в середньому становить – 4–5. 

Контрольно-підготовчий мезоцикл другого циклу макроциклу містить 

широке використання спеціально-підготовчих та змагальних вправ для 

Місяць Січень Січень –Лютий Березень 

Дата 1 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 
6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 

Тижні 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Макроцикл ІІ цикл макроциклу (91 день) 

Період підготовки Підготовчий Змагальний 

Мезоцикли Базовий Контрольно-
підготовчий Передзмаг. Зм. 

Мікроцикл вт. уд. уд. вд. уд. уд. уд. вд. уд. уд. пд. пд. зм. 

К-сть занять 3-4 4-5 5 3-4 5 5 4-5 3 5 5 4 4 3 
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спортсменок важкоатлетичного центру Херсонської області, а також два 

ударних, один підвідний та один відновний мікроцикли (див. рис. 3.6). 

У змагальному періоді кваліфікованих важкоатлеток при побудові трьох 

макроциклах річного циклу було включено один передзмагальний та один 

змагальний мезоцикли. Аналіз побудови тренувального процесу спортсменок 

важкоатлетичного центру Херсонської області свідчить, що передзмагальні 

мезоцикли містили послідовну систему ударних та підвідних мікроциклів. Як 

правило, передзмагальні мезоцикли закінчувались підвідними мікроцилами, які 

передбачали звуження засобів підготовки спортсменок. Кількість тренувальних 

занять у змагальному періоді у середньому становила 3–4 в одному мікроциклі. 

При цьому, кількість тренувальних занять у змагальних мезоциклах, що 

містили по одному змагальному мікроциклу, становила у середньому 3 

тренування. 

Тривалість перехідного періоду в побудові тренувального процесу спорт- 

сменок важкоатлетичного центру Херсонської області охоплює значну частину 

річного макроциклу та становить 70 днів (рис. 3.7). 

 

І ІІ І ІІ І ІІ ІІІ 
 

Місяці 

Рис. 3.7. Структура трьохциклової побудови тренувального процесу 

річного циклу для спортсменок важкоатлетичного центру Херсонської області:  

І – підготовчий період; ІІ – змагальний період; ІІІ- перехідний період;  
   – головні змагання року (чемпіонати України); 
  – відбірні змагання року (чемпіонати області) 

Особливістю структури перехідного періоду кваліфікованих важкоатле- 

ток є використання широкого кола засобів активного відпочинку та не 

специфічних навантажень, що забезпечує підтримку основних компонентів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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тренованості та повноцінне відновлення. Перехідний період закінчується 

втягувальним мезоциклом, що передбачає планомірний перехід до наступного 

макроциклу. 

Таким чином, аналіз побудови тренувального процесу для спортсменок 

важкоатлетичного центру Херсонської області свідчить про трьох циклову 

періодизацію їх підготовки з шістьма стартами, три з яких є головними. Їх 

метою є демонстрація максимального спортивного результату. Відсутність 

перехідних періодів між макроциклами свідчить про високу напруженість, як 

змагальної діяльності спортсменок, так і необхідності тривалий час 

підвищувати спортивну форму. 

Структура тренувального процесу спортсменок важкоатлетичного центу 

Донецької області у річному циклі складається з чотирьох макроциклів. Це 

зумовлено запланованими змаганнями на рік відповідно до Всеукраїнського та 

обласного календарів змагань. Головними змаганнями року, в яких брали 

участь важкоатлетки важкоатлетичного центру Донецької області, були: 

чемпіонат України серед юніорів та юніорок до 20 років (березень), чемпіонат 

України серед юнаків та дівчат до 17 років (липень), чемпіонат України серед 

молоді до 23 років (липень) та чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 15 

років (вересень). 

Тривалість чотирьох макроциклів у тренувальному процесі важкоатлеток 

становила 91, 84, 49 та 42 дні, відповідно. У кожному макроциклі було по 

одному підготовчому та одному змагальному періоду. 

Особливості планування календаря змагань та поставлені завдання для 

спортсменок важкоатлетичного центру Донецької області зумовили специфіку 

поділу тренувального процесу на періоди, мезоцикли, мікроцикли та визначили 

особливості його побудови. Побудова тренувального процесу річного циклу 

для спортсменок цього центру характеризується відсутністю самостійних 

перехідних періодів між чотирма макроциклами річного циклу, а змагальній 

період переходить у підготовчий період наступного циклу. У структурі 

тренувального процесу спортсменок даного центу, як і у декількох інших 
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центрів, є довготривалий (70 днів) перехідний період у структурі третього 

макроциклу, оскільки ці спортсменки переважно не готувалися до чемпіонату 

України серед ШВСМ, який зазвичай проводився у грудні. 

Перший період (підготовчий) першого макроциклу річного циклу 

важкоатлеток містить три мезоцикли різної спрямованості та тривалості: один 

втягувальний та два базових (рис. 3.8). 

 

Місяць Січень Січень –Лютий Лютий-Березень 

Дата 1 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 
6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 

Тижні 1 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 
Макроцикл І цикл макроциклу (91 день) 

Період підготовки Підготовчий Змагальний 

Мезоцикли Втягу-
вальний Базовий Базовий Передзмаг. Зм. 

Мікроцикл вт. вт. уд. уд вд. уд. уд. уд. вд. уд. пд. пд. зм. 

К-сть занять 6 6 8 8 6 9 9 8 6 8 6 6 4 
 

Рис. 3.8. Структура побудови тренувального процесу першого макроциклу 

річного циклу у спортсменок важкоатлетичного центру Донецької області  
 

Другий період (змагальний) першого макроциклу річного циклу 

важкоатлеток містить два мезоцикли різної спрямованості та тривалості: один 

передзмагальний та один змагальний. 

Перший базовий мезоцикл підготовчого періоду першого макроциклу 

кваліфікованих важкоатлеток донецького центру містить три мікроцили: два 

ударних та відновний. Залежно від завдань та  спрямованості структура базових 

мезоциклів має відмінності. Власне другий базовий мезоцикл підготовчого 

періоду містить комплекс структурних утворень з трьох ударних та відновного 

мікроциклів. Кількість тренувальних занять в одному базовому мікроциклі у 

середньому становить 6–7. 

Перший базовий мезоцикл підготовчого періоду другого макроциклу 

містить чотири мікроцикла: два ударних та два відновних. А перший базовий 



83 

мезоцикл підготовчого періоду третього макроциклу містить три мікроцикли: 

два ударних та один відновний. Кількість тренувальних занять в одному 

базовому мікроциклі в середньому становить 7–8. 

У змагальному періоді, основною метою якого є безпосередня підготовка 

та участь кваліфікованих важкоатлеток в основних змаганнях року, під час 

побудови тренувального процесу річного циклу є чотири мезоцикли, що мають 

таку спрямованість – передзмагальний та змагальний. Аналіз побудови 

тренувального процесу річного циклу для спортсменок важкоатлетичного 

центру Донецької області показує, що передзмагальні мезоцикли містили 

послідовну систему двох ударних та підвідного мікроциклів, окрім 4-го  

змагального періоду де є один ударний та один підвідний мікроцикли. Кількість 

тренувальних занять у змагальному періоді в середньому становить 6 в одному 

мікроциклі. При цьому, кількість тренувальних занять у змагальному 

мікроциклі становила у середньому 4. 

Контрольно-підготовчий мезоцикл підготовчого періоду другого макро-

циклу річного циклу складається із чотирьох мікроциклів: двох ударних, 

одного підвідного та одного відновного. А контрольно-підготовчий мезоцикл 

підготовчого періоду четвертого циклу підготовки містить три мікроцикли: два 

ударних та один підвідний. При цьому, кількість тренувальних занять у 

контрольно-підготовчих мезоциклах становить у середньому 6–7 у мікроциклі. 

Тривалість перехідного періоду під час побудови тренувального процесу 

спортсменок важкоатлетичного центу Донецької області охоплює 1/6 кален-

дарного року, тобто 70 днів (рис. 3.9). 

Особливістю структури перехідного періоду кваліфікованих важкоатле- 

ток є використання широкого кола засобів активного відпочинку та неспеци-  

фічних навантажень, що забезпечує підтримку основних компонентів їх 

тренованості та повноцінне відновлення. Перехідний період завершується 

втягувальним мезоциклом, що передбачає планомірний перехід до наступного 

макроциклу. 
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І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ ІІІ 
 

Місяці 

Рис. 3.9. Структура чотирициклової побудови річної підготовки  

спортсменок важкоатлетичного центру Донецької області: 

І – підготовчий період; ІІ – змагальний період; ІІІ- перехідний період;  
   – головні змагання року (чемпіонати України); 
  – відбірні змагання року (чемпіонати області) 

Отже, аналіз побудови тренувального процесу важкоатлеток спортивного 

центру Донецької області свідчить про чотирициклову періодизацію підготовки 

з вісьмома стартами, чотири з яких є Всеукраїнські змагання, метою яких є 

демонстрація максимального спортивного результату. Відсутність перехідних 

періодів між чотирма макроциклами свідчить про високу напруженість як 

змагальної діяльності спортсменок протягом року, так і необхідності тривалий 

час підвищувати рівень їхньої спортивної форми. 

У структурі підготовки спортсменок різних груп вагових категорій 

важкоатлетичного центру Рівненської області у річному циклі виділено три 

макроцикли, подібно до структури підготовки спортсменок у важкоатлетичних 

центрах Херсонської та Тернопільської областей. Найбільш вагомим чинником, 

що зумовлює таку схему побудови тренувального процесу важкоатлеток є, на 

нашу думку, затверджений Всеукраїнський та обласний календарі спортивно-

масових заходів, в яких передбачено головні змагання року.  

Серед головних змагань, в яких брали участь спортсменки важкоатле-

тичного центру Рівненської області, були: чемпіонат України серед юніорів та 

юніорок до 20 років (березень), чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 17 

років (липень) та чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 15 років 

(вересень). Тривалість трьох макроциклів у річній підготовці важкоатлеток до 

зазначених змагань становила 91, 98 та 77 днів відповідно. У кожному 

макроциклі є по одному підготовчому та по одному змагальному періодах. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Поставлені завдання для спортсменок важкоатлетичного центру  

Рівненської області та особливості календаря змагань зумовили специфіку 

поділу тренувального процесу на періоди, мезоцикли, мікроцикли, а також 

визначили основні особливості побудови підготовки спортсменок. У річній 

підготовці спортсменок Рівненської області відсутні самостійні перехідні 

періоди між трьома циклами річного макроциклу, а змагальній період одного 

циклу переходить у підготовчий період наступного циклу. У системі річної 

підготовки спортсменок даного центру у 2015 році, як і у більшості інших 

важкоатлетичних центрів, є довготривалий 70-денний перехідний період у 

структурі третього циклу річного циклу, оскільки спортсменки даного центру 

переважно не готувалися до чемпіонату України серед ШВСМ, який зазвичай 

проводися наприкінці року. 

Перший період (підготовчий) першого циклу тренувального процесу для 

важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки містить два базових 

мезоцикли схожої спрямованості та тривалості. Перший базовий мезоцикл 

підготовчого періоду першого циклу річного макроциклу підготовки для  

кваліфікованих спортсменок важкоатлетичного центру Рівненської області 

містить чотири мікроцили: один втягувальний, два ударних та один відновний.  

Cтруктура базових мезоциклів має відмінності залежно від завдань та 

спрямованості тренувального процесу. Другий базовий мезоцикл підготовчого 

періоду містить комплекс з трьох ударних та одного відновного мікроциклу. 

Кількість тренувальних занять у першому базовому мезоциклі у середньому 

становить 3–4 у мікроцикл, а у другому – 4–5. 

Змагальний період першого макроциклу підготовки важкоатлеток містить 

два мезоцикли різної спрямованості та тривалості: передзмагальний та 

змагальний. Передзмагальний мезоцикл містить два ударних та два підвідних 

мікроцикли. Кількість тренувальних занять у змагальному періоді першого 

циклу річного макроциклу в середньому становить 4–5 у мікроциклі, а у 

змагальному мезоциклі – 3. 
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Базовий мезоцикл підготовчого періоду другого макроциклу містить 

п’ять мікроциклів: один втягувальний, три ударних та один відновний, а 

контрольно-підготовчий мезоцикл підготовчого періоду другого макроциклу 

містить чотири мікроцикли: два ударних, підвідний та відновний. (рис. 3.10). 

Аналіз побудови тренувального процесу спортсменок важкоатлетичного 

центру Рівненської області свідчить, що передзмагальний мезоцикл містить 

послідовну систему двох ударних та двох підвідних мікроциклів, подібно, як і у 

першому макроциклі річного циклу. Кількість тренувальних занять у 

змагальному періоді у середньому становить 4–5 в одному мікроциклі. При 

цьому, кількість тренувальних занять у змагальному мікроциклі становила у 

середньому 3, а змагальний період завершувався змагальним мікроциклом 

підготовки, в якому і відбувалися головні змагання. 

 
Місяць Квітень Квітень-травень Травень-червень Липень 

Дата 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 
7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 

Тижні 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Макроцикл ІІ цикл макроциклу (98 днів) 

Період 
підготовки Підготовчий Змагальний 

Мезоцикли Базовий Контрольно-
підготовчий Передзмагальний Змаг. 

Мікроцикл вт уд уд уд вд уд уд пд вд уд уд пд пд зм. 

К-сть занять 3 5 6 6 4 5 5 5 3 6 6 4 4 3 
 

Рис. 3.10. Структура побудови тренувального процесу другого макроциклу 

річного циклу для спортсменок важкоатлетичного центру Рівненської області 

 

Базовий мезоцикл підготовчого періоду третього макроциклу містить 

чотири мікроцикли: два ударних та два відновних на початку та у кінці 

мезоциклу. Контрольно-підготовчий мезоцикл підготовчого періоду третього 

макроциклу містить чотири мікроцикли: один ударний, два підвідних та один 

відновний у кінці мезоциклу підготовки. 
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Змагальний період третього макроциклу підготовки, як і в попередніх 

двох циклах, містить передзмагальний та змагальний мезоцикли. Проте, у  

третьому макроциклі передзмагальний мезоцикл містить два підвідніх 

мікроцикли, а у змагальному – один змагальний мікроцикл підготовки. 

Тривалість перехідного періоду у побудові тренувального процесу для 

спортсменок важкоатлетичного центру Рівненської області триває 70 днів, як і 

у більшості важкоатлетичних центрів України (рис. 3.11). 

Особливістю структури перехідного періоду кваліфікованих важкоатле- 

ток є використання широкого кола засобів різної спрямованості, активного 

відпочинку та неспецифічних навантажень, що забезпечує підтримку основних 

компонентів їхньої тренованості та повноцінне відновлення. 

 

І ІІ І ІІ І ІІ ІІІ 
 

Місяці 

Рис. 3.11. Структура трьохиклової побудови тренувального процесу  

річного циклу у спортсменок важкоатлетичного центу Рівненської області: 

І – підготовчий період; ІІ – змагальний період; ІІІ- перехідний період;  
   – головні змагання року (чемпіонати України); 
  – відбірні змагання року (чемпіонати області) 
 

Аналіз побудови тренувального процесу річного циклу для спортсменок 

важкоатлетичного центру Рівненської області вказує на трьохциклову 

періодизацію підготовки спортсменок з шістьма стартами, три з яких є 

Всеукраїнські змагання. Відсутність перехідних періодів між трьома макро-

циклами річного циклу свідчить про високу напруженість змагальної діяльності 

спортсменок до вересня 2015 року та довгого перехідного періоду з вересня по 

грудень 2015 року. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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У структурі підготовки спортсменок різних груп вагових категорій 

важкоатлетичного центру Запорізької області у річному циклі виділено два 

основних макроцикли. Така схема зумовлена затвердженим календарем 

Всеукраїнських та обласних змагань на 2015 рік. Серед головних змагань року, 

в яких брали участь важкоатлетки Запорізької області, були: чемпіонат України 

серед юніорів та юніорок до 20 років (березень) та чемпіонат України (серпень). 

Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 15 років (вересень) та обласні 

змагання, що мали характер відбірних до головних змагань року. 

Два макроцикли річної підготовки до зазначених змагань важкоатлеток 

становили 70 та 175 днів відповідно. У першому та другому макроциклах 

річного циклу був запланований один підготовчий та один змагальний періоди. 

Особливості календаря змагань та поставлені завдання для представниць 

важкоатлетичного центру Запорізької області зумовили специфіку поділу на 

періоди, мезоцикли, мікроцикли, а також визначили основні особливості  

побудови їхньої підготовки. У структурі підготовки спортсменок Запорізької 

області є один перехідний період на початку другого макроциклу, який 

становив 42 дні. У системі річної підготовки спортсменок даного центру у 2015 

році, як і в більшості інших шкіл, є довготривалий 70 – денний перехідний 

період у кінці другого макроциклу річного циклу, оскільки спортсменки даного 

центру переважно не готувалися до чемпіонату України серед ШВСМ, який 

проводився наприкінці року. 

Перший період (підготовчий) першого макроциклу тренувального 

процесу важкоатлеток складається з одного базового мезоциклу. Він містив 

чотири ударних та один відновний мезоцикли. Кількість тренувальних занять у 

базовому мезоциклі в середньому становила 4 у мікроциклі. 

Змагальний період першого циклу річного макроциклу підготовки важко- 

атлеток містив два мезоцикли різної спрямованості та тривалості: один 

передзмагальний та один змагальний. Передзмагальний мезоцикл містить два 

ударних, один підвідний та один відновний мікроцикли. Кількість 
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тренувальних занять у змагальному періоді першого циклу макроциклу в 

середньому становить 5 у мікроцикл, а у змагальному мезоциклі – 3,3. 

Контрольно-підготовчий мезоцикл підготовчого періоду другого 

макроциклу містить п’ять мікроциклів: два ударних, один підвідний, один 

змагальний та один відновний. А базовий мезоцикл підготовчого періоду 

другого циклу річного макроциклу підготовки містить чотири мікроцикли: три 

ударних та один відновний (рис. 3.12). 

Змагальний період другого макроциклу містив один передзмагальний та 

один змагальний мезоцикли. Аналіз побудови тренувального процесу 

спортсменок важкоатлетичного центру Запорізької області показує, що 

передзмагальний мезоцикл містить послідовну систему двох ударних, одного 

підвідного та одного відновного мікроциклів, подібно, як і у першому 

макроциклі річного циклу. 

 

Місяць Квітень-
травень 

Травень-
червень 

Червень-
липень 

Липень-
серпень 

Серпень- 
вересень 

Дата 
1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 

Тижні 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Макроцикл ІІ цикл макроциклу (175 днів) 
Період 

підготовки Перехідний Підготовчий Змагальний 

Мезоцикли Втягуючий Контрольно-
підготовчий Базовий Передзмага

льний Змагальний 

Мікроцикл вд вдвт.вт.вт.вд уд. уд. пд. зм. вд. уд уд уд вд. уд. уд пд вд. пд. зм. вд. уд. пд. зм.
Кількість 

занять 6 6 4 5 6 4 4 5 5 6 4 5 5 4 3 6 6 5 3 4 4 5 5 4 3 
 

Рис. 3.12. Структура побудови тренувального процесу другого макроциклу 

річного циклу спортсменок важкоатлетичного центру Запорізької області 

 

Кількість тренувальних занять у змагальному періоді другого макроциклу 

в середньому становить 4,3 тренувань в одному мікроциклі. При цьому, 
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кількість тренувальних занять у змагальних мікроциклах становила у 

середньому 3. Змагальний період закінчувався змагальним мікроциклом 

підготовки, в якому і відбувалися головні змагання року. 

Тривалість другого перехідного періоду в побудові підготовки після 

останніх головних змагань року спортсменок важкоатлетичного центру 

Запорізької області становила 70 днів, як в більшості важкоатлетичних центрів 

України у 2015 році (рис. 3.13). 

У перехідному періоді кваліфікованих спортсменок даного важкоатле-

тичного центру використовувалось широке коло засобів різної спрямованості, 

активного відпочинку та неспецифічних тренувальних навантажень, що 

забезпечувало підтримку основних компонентів їх тренованості та повноцінне 

відновлення протягом підготовки. 

Аналіз побудови річної підготовки важкоатлеток важкоатлетичного 

центру Запорізької області вказує на двохциклову періодизацію тренувального 

процесу спортсменок з шістьма стартами, три з яких це – Всеукраїнські 

змагання, метою яких є демонстрація максимального спортивного результату. 

 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 
 

Місяці 

Рис. 3.13 Структура двохциклової побудови тренувального процесу у  

річному циклі у спортсменок важкоатлетичного центру Запорізької області: 

І – підготовчий період; ІІ – змагальний період; ІІІ- перехідний період;  
   – головні змагання року (чемпіонати України); 
  – відбірні змагання року (чемпіонати області, України) 
 

Отже, аналіз побудови річної підготовки важкоатлеток різних груп 

вагових категорій шести важкоатлетичних центрів різних областей України 

вказує на застосування декількох варіантів планування тренувального процесу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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річного макроциклу: двох-, трьох- та чотирьох циклового. Зокрема 

трьохциклове планування річного циклу є найбільш поширеним у 

кваліфікованих спортсменок важкоатлетичних центрів України. 

 

3.3. Характеристика тренувальної роботи кваліфікованих 

важкоатлеток різних груп вагових категорій.  

3.3.1. Аналіз тренувальних навантажень спортсменок легких вагових 

категорій.  

Показники кількісної та якісної сторін тренувального навантаження у 

підготовці спортсменок визначають величину та спрямованість його впливу на 

організм та є базовою основою щодо побудови річної підготовки, так і 

головним чинником адаптаційних механізмів, що здійснюються в їхньому 

організмі. Відомо, що величина тренувального навантаження важкоатлетів 

характеризується його зовнішньою та внутрішньою сторонами, які знаходяться 

у прямій взаємозалежності між собою [153]. Аналіз науково-методичної  

літератури щодо побудови підготовки спортсменів у важкій атлетиці свідчить 

про пріоритетне значення планування зовнішньої сторони тренувального 

процесу, зокрема обсягу та інтенсивності навантаження залежно від рівня 

їхньої кваліфікації. 

У важкій атлетиці обсяг навантаження вимірюється у кількості піднімань 

штанги (КПШ), кілограмах або тоннах. Для аналізу показників обсягу наванта-

ження кваліфікованих юних важкоатлеток різних важкоатлетичних центрів 

України у річному циклі було проведено обрахунок наступних показників: 

загальна КПШ, у «контрольній» зоні інтенсивності 90-100 %, у ривкових 

вправах, у поштовхових вправах, у тягах ривкових і поштових, у присіданнях, у 

жимових вправах та інших вправах. Кількісні показники обсягу тренувальних 

навантажень визначалися як середні величини КПШ у різних періодах 

підготовки та мезоциклах річного циклу.  

Порівняльний аналіз показників загальної КПШ у річному циклі 

кваліфікованих важкоатлеток групи легких вагових категорій свідчить про 
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значні відмінності у параметрах обсягу навантаження у різних 

важкоатлетичних центрах (рис. 3.14). 

Найбільша величина загального обсягу навантаження у річному циклі 

(16858 КПШ) була встановлена у тренувальному процесі спортсменок 

важкоатлетичного центру Харківської області.  
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Рис. 3.14. Показники загальної КПШ у річному циклі у спортсменок 

групи легких вагових категорій різних важкоатлетичних центрів України: 

1 ‒ важкоатлетичний центр Тернопільської області; 2 ‒ важкоатлетичний 

центр Харківської області; 3 ‒ важкоатлетичний центр Донецької області; 4 ‒ 

важкоатлетичний центр Запорізької області; 5 ‒ важкоатлетичний центр 

Херсонської області; 6 ‒ важкоатлетичний центр Рівненської області 
Необхідно зазначити, що дана величина перевищує (на 27,4 %) середній 

показник обсягу навантаження річного циклу важкоатлеток групи легких 

вагових категорій відповідно отриманих даних, що становить 12238 КПШ та 

відповідає нормативам, що  викладені у навчальній програмі для ДЮСШ. Разом 

з тим, необхідно зазначити, що показники загального обсягу навантаження у 

річному циклі представниць інших важкоатлетичних центрів України мають 

суттєві відмінності від рекомендованих величин загальної КПШ у річному 

циклі, який становить 15000–17000 КПШ. 
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Аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати про наявні значні 

відмінності показників обсягу навантаження у різних періодах річного циклу 

для важкоатлеток групи легких вагових категорій різних важкоатлетичних 

центрів України. Так, наприклад, середній показник КПШ у спортсменок групи 

легких вагових категорій у підготовчому періоді становить: у важкоатлетич-

ному центрі Тернопільської області - 2650, Харківської області - 3557, – 

Донецької області - 1793, – Запорізької області - 2812, – Херсонської та 

Рівненської областей – 2445 піднімань відповідно. 

Показники загальної КПШ у змагальному періоді серед представниць 

групи легких вагових категорій різних важкоатлетичних центрів становлять: у 

важкоатлетичному центрі Тернопільська області – 948 КПШ, Харківської 

області – 1354, Донецької області – 1104, Запорізької області – 2497, 

Херсонської області – 3023; Рівненської області – 1032 піднімань відповідно. 

Загальна кількість КПШ у перехідному періоді також має суттєві 

відмінності. Так, середній показник КПШ у цьому періоді становить у 

спортсменок важкоатлетичного центру Харківської області – 2125, важко- 

атлетичного центру Запорізької області – 2684. У представниць чотирьох інших 

областей України перехідний період знаходився за межами річного циклу 

підготовки. 

Динаміка обсягу та інтенсивності тренувального навантаження у річному 

циклі важкоатлеток всіх важкоатлетичних центрів України відповідає 

загальноприйнятим тенденціям побудови річної підготовки у виді спорту. 

Зокрема, збільшення показників КПШ у зоні інтенсивності 90-100 % та у 

ривкових і поштовхових вправах, середньої ваги штанги, інтенсивності  

навантаження у ривкових та поштовхових вправах у контрольно-підготовчих та 

змагальних мезоциклах. Спостерігається збільшення обсягу тренувального 

навантаження у спеціально-підготовчих вправах у втягувальних, базових та 

контрольно-підготовчих мезоциклах, порівняно із змагальними мезоциклами. 
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Порівняльний аналіз показників середньої ваги штанги у річному циклі 

важкоатлеток групи легких вагових категорій свідчить про значні відмінності у 

величинах інтенсивності різних важкоатлетичних центрів України (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15. Показники середньої ваги штанги у річному циклі у спорт-

сменок групи легких вагових категорій різних важкоатлетичних центрів 

України: 

1 ‒ важкоатлетичний центр Тернопільської області; 2 ‒ важкоатлетичний 

центр Харківської області; 3 ‒ важкоатлетичний центр Донецької області; 4 ‒ 

важкоатлетичний центр Запорізької області; 5 ‒ важкоатлетичний центр 

Херсонської області; 6 ‒ важкоатлетичний центр Рівненської області 
 

За результатами аналізу щоденників важкоатлеток групи легких вагових 

категорій найбільші показники середньої ваги штанги у річному циклі (54,3 кг 

та 52,8 кг) було виявлено у підготовці спортсменок важкоатлетичних центрів 

Донецької та Запорізької областей. Величини середньої ваги штанги у 

спортсменок цих областей перевищують на 6,1 та 1,6 % середній показник 

інтенсивності навантаження, що був встановлений для групи важкоатлеток 

легких вагових категорій (51,2 кг). Показники інтенсивності навантаження у 
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річному циклі решти чотирьох важкоатлетичних центрів України є нижчими, 

ніж середні значення й знаходяться у межах від 50,5 до 48,8 кг. 

Аналіз показників обсягу навантаження у мезоциклах річного циклу 

спортсменок групи легких вагових категорій важкоатлетичного центру 

Тернопільської області свідчить про відмінності у кількісних величинах, що 

свідчить про варіативність зовнішньої сторони навантаження спортсменок 

залежно від спрямованості мезоциклів (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Обсяг навантаження спортсменок групи легких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Тернопільської області у річному циклі 

 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки   
 

Загальна КПШ 
 

Sx    

втягуваль
ний базовий 

котрольно-
підготов-

чий 

змагаль-
ний 

Sx   Sx   Sx   Sx   
Загальний обсяг* 1300 1300 1450 948 10795 

± 137,3 ± 178,4 ± 164,4 ± 188,9 ± 251,6 

Зона 90-100 %  1,3 2,0 2,4 3,4 2,3 
± 1,02 ± 0,40 ± 0,42 ± 0,41 ± 0,86 

Ривкові вправи, % 16,2 18,3 19,3 22,3 19,3 
± 2,82 ± 1,55 ± 1,68 ± 0,82 ± 2,51 

Поштовхові 
вправи, % 

17,4 18,1 18,5 24,8 20,2 
± 3,55 ± 0,90 ± 1,12 ± 0,42 ± 3,46 

Тяги ривкові, % 10,1 10,3 12,5 8,8 10,0 
± 1,86 ±2,83 ± 1,78 ± 0,41 ± 1,75 

Тяги поштовхові, 
% 

9,9 9,0 8,2 6,3 8,2 
± 1,67 ±0,55 ± 0,95 ± 0,45 ± 1,48 

Присідання, % 25,9 26,0 26,2 21,8 24,6 
± 2,12 ± 2,42 ± 2,60 ± 0,29 ± 2,42 

Жимові вправи, % 10,2 8,8 7,5 7,9 8,7 
± 1,52 ± 1,91 ± 1,24 ± 0,14 ± 1,32 

Інші вправи, % 10,5 8,5 7,8 8,0 8,7 
± 1,60 ± 1,57 ± 1,22 ± 0,62 ± 1,33 

Примітка: * - визначався за кількістю піднімань штанги. 
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Так, наприклад, найбільші показники обсягу навантаження у річному 

циклі у спортсменок важкоатлетичного центру Тернопільської області 

спостерігаються у контрольно-підготовчих мезоциклах (73225 ± 1404,5 кг), що 

є закономірним оскільки основною метою цих структурних одиниць є 

підвищення функціональних можливостей організму та забезпечення умов для 

вдосконалення всіх сторін підготовленості.  

 Необхідно зауважити, що середні величини загальної КПШ у базових та 

втягувальних мезоциклах у річному циклі важкоатлеток Тернопільської області 

однакові, але за іншими  показниками обсягу навантаження наявна чітка 

диференціація параметрів відповідно до завдань мезоциклів. Загальний обсяг 

роботи у річному циклі важкоатлеток Тернопільської області становив – 526490 

± 1145,5 кг, у втягувальних мезоциклах – 59783 ± 10884,85 кг, у базових 

мезоциклах – 62773 ± 1173,4 кг, у контрольно-підготовчих мезоциклах – 73225 

± 1404,5 кг, у змагальних мезоциклах – 48460 ± 1004,3 кг. 

Показники середньої ваги штанги у кваліфікованих важкоатлеток групи 

легких вагових категорій важкоатлетичного центру Тернопільської області як у 

річному циклі, так і в окремих структурних одиницях є найнижчим серед 

досліджуваних важкоатлетичних центрів України. Так, показники середньої 

ваги штанги у спортсменок важкоатлетичного центру Тернопільської області 

становили у втягувальних мезоциклах – 46,0 ± 2,4 кг, базових – 48,5 ± 1,3 кг, 

контрольно-підготовчих – 50,5 ± 1,5 кг, змагальних – 51,0 ± 0,6 кг. 

Інтенсивність навантаження у важкоатлеток Тернопільської області у ривкових 

вправах у річному циклі становила – 71,8 ± 2,1 %, у втягувальних мезоциклах – 

69,7 ± 2,4 %, у базових – 71,0 ± 2,3 %, у контрольно-підготовчих – 71,0 ± 1,1 %, 

у змагальних мезоциклах – 74,2 ± 0,6 % відповідно. Показники інтенсивності 

тренування у поштовхових вправах є дещо нижчими і становили – 70,3 ± 1,5 % 

у річному циклі, 68,8 ± 1,7 % – у втягувальних мезоциклах, 69,8 ± 1,6 % – у 

базових мезоциклах, 70,1 ± 1,8 % – у контрольно-підготовчих мезоциклах, 72,0 

± 0,6 % – у змагальних мезоциклах. 
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Таким чином, аналіз показників зовнішньої сторони навантаження у 

річному циклі спортсменок важкоатлетичного центру Тернопільської області 

свідчить про досить низькі показники як кількісної сторони – обсягу 

навантаження, так і якісної сторони – інтенсивності навантаження, порівняно з 

показниками спортсменок решти важкоатлетичних центрів України. 

Аналіз показників обсягу навантаження у мезоциклах річного циклу 

спортсменок групи легких вагових категорій важкоатлетичного центру 

Рівненської області дозволяє виявити певні відмінності у побудові тренуваль- 

ного процесу представниць цього важкоатлетичного центру (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Обсяг навантаження спортсменок групи легких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Рівненської області у річному циклі 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки  Загальне 
КПШ 

 
Sx    

Базовий Контрольно-
підготовчий Змагальний 

Sx   Sx   Sx   

Загальний обсяг* 1266 1188 1032 10536 
± 215,9 ± 200,3 ± 249,2 ± 216,3 

Зона 90-100 %, % 2,1 2,2 3,5 2,6 
± 0,13 ± 0,10 ± 0,08 ± 0,67 

Ривкові вправи, % 18,8 20,4 22,3 20,3 
± 0,17 ± 0,10 ± 0,12 ± 1,54 

Поштовхові вправи, % 20,1 23,4 24,9 22,4 
± 0,10 ± 0,10 ± 0,46 ± 2,15 

Тяги ривкові, % 12,1 10,6 8,8 10,7 
± 0,65 ± 0,10 ± 0,31 ± 1,52 

Тяги поштовхові, % 10,2 8,4 6,1 8,4 
± 0,36 ± 0,15 ± 0,26 ± 1,81 

Присідання, % 24,2 22,4 21,6 22,9 
± 0,61 ± 0,20 ± 0,29 ± 1,24 

Жимові вправи, % 8,7 6,2 5,7 7,1 
± 0,54 ± 0,35 ± 0,14 ± 1,43 

Інші вправи, % 5,9 8,7 10,6 8,1 
± 0,60 ± 0,10 ± 0,29 ± 2,14 

Примітка: * - визначався за кількістю піднімань штанги. 
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У структурі побудови тренувального процесу у річному циклі основне 

навантаження за показниками обсягу спортсменки виконали у базових 

мезоциклах (60907 ± 1217,1 кг). Для порівняння показники загального обсягу 

роботи спортсменок у контрольно-підготовчих і змагальних мезоциклах 

становили – 59933 ± 1130,1 кг та 53021 ± 1190,2 кг відповідно, а загальний 

показник обсягу тренування у річному циклі – 522554 ± 995,5 кг відповідно. 

Разом, з цим середній показник як загальної КПШ, так і загального обсягу в 

базових мезоциклах річного циклу у спортсменок важкоатлетичного центру 

Рівненської області є найнижчим серед досліджуваних спортсменок центрів. 

Окрім того, спостерігається зростання відсотка КПШ у інших вправах у 

змагальних мезоциклах до 10,6 %, порівняно з величинами навантаження у 

базових і контрольно-підготовчих мезоциклах (5,9 та 8,7 %). 

Показники якісної сторони навантаження свідчить про варіативність 

інтенсивності навантаження у річному циклі у спортсменок важкоатлетичного 

центру Рівненської області залежно від спрямованості мезоциклів. Так, 

наприклад, показник середньої ваги штанги у базових мезоциклах становив – 

48,1 ± 0,8 кг, а у контрольно-підготовчих та змагальних мезоциклах цей 

показник виріс до 50,5 ± 0,4 та 51,6 ± 1,2 кг відповідно. Показник середньої 

ваги штанги у тренувальному процесі річного циклу становив – 49,6 ± 1,8 кг. 

Динаміка показників інтенсивності навантаження у ривкових та 

поштовхових вправах свідчить про її зростання у змагальних та контроль-

підготовчих мезоциклах (ривкові вправи – 74,4 ± 0,2 та 73,6 ± 0,1 %; 

поштовхові вправи – 72,5 ± 0,2 та 71,7 ± 0,1 % відповідно) до 71,7 та 72,5% від 

максимального результату в вправах та зниження у базових мезоциклах 

(ривкові вправи – 71,7 ± 1,0 %; поштовхові вправи – 70,2 ± 0,8 %) до 70,2 %. 

При цьому величини інтенсивності навантаження спортсменок у ривкових та 

поштовхових вправах у річному циклі були вищими – 73,0 ± 1,3 та 71,3 ± 1,1 % 

відповідно. 

На основі порівняльного аналізу параметрів зовнішньої сторони  

навантаження важкоатлеток групи легких вагових категорій важкоатлетичного 
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центру Херсонської області встановлено, що середні величини обсягу 

тренувальної роботи в річному циклі є найнижчими (522758 кг) серед 

досліджуваних спортсменок (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Обсяг навантаження спортсменок групи легких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Херсонської області у річному циклі 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки   Загальне 
КПШ  

Sx   

втягуваль
ний базовий контрольно-

підготовчий 
змагаль-

ний 
Sx   Sx   Sx   Sx   

Загальний обсяг* 1184 1301 1125 1008 10358 
± 133,1 ± 184,9 ± 124,5 ± 234,5 ± 1880,3 

Зона інтенсивності 
90-100 % 

2,2 2,5 2,8 4,0 3,0 
± 0,94 ± 0,08 ± 0,05 ± 0,21 ± 0,70 

Ривкові вправи, % 21,3 22,1 24,6 25,3 23,6 
± 2,85 ± 0,24 ± 0,10 ± 0,29 ± 1,59 

Поштовхові 
вправи, % 

22,2 23,1 25,9 25,1 24,3 
± 2,55 ± 0,29 ± 0,35 ± 1,61 ± 1,61 

Тяги ривкові, % 10,6 10,1 7,7 6,4 8,4 
± 1,78 ± 0,21 ± 0,15 ± 1,29 ± 1,72 

Тяги поштовхові, % 8,7 8,9 8,2 5,1 7,5 
± 1,37 ± 0,25 ± 0,20 ± 0,08 ± 1,70 

Присідання, % 23,6 22,9 21,4 20,5 21,8 
±2,80 ± 0,22 ± 0,20 ± 0,24 ± 1,19 

Жимові вправи, % 5,8 5,1 4,2 7,6 5,8 
± 1,40 ± 0,21 ± 0,40 ± 1,20 ± 1,53 

Інші вправи, % 7,8 7,7 8,1 10,0 8,6 
± 1,54 ± 0,45 ± 0,20 ± 0,26 ± 1,08 

Примітка: * - визначався у кількості піднімань штанги. 

При цьому показники загального обсягу роботи спортсменок у базових 

мезоциклах є значно вищими (65234 ± 1520,7 кг), порівняно з контрольно-

підготовчими (57577 ± 1366,8 кг), втягувальними (56950 ± 1386,4 кг) та 

змагальними (51661 ± 1169,6 кг) мезоциклами. 

Однією із особливостей побудови тренувального процесу у річному  

циклі спортсменок важкоатлетичного центру Херсонської області є зменшення 



100 

відсотку КПШ у поштовхових вправах (на 25,1 ± 1,6 %), збільшення відсотку 

навантаження у жимових вправах (на 7,6 ± 1,2 %) та інших вправах (на 10,0 ± 

0,3 %) у змагальних мезоциклах, порівняно з показниками в інших мезоциклах. 

Це свідчить про збільшення відсотку загально-підготовчих вправ у структурі 

тренувальних програм змагальних мезоциклів.  

Загальний показник середньої ваги штанги у річному циклі також є одним 

із найнижчих (50,5 ± 1,1 кг) У спортсменок, які представляють шість інших 

важкоатлетичних центрів України. Аналіз динаміки показників інтенсивності 

навантаження у структурних одиницях річного циклу свідчить про низьку його 

варіативність відносно завдань мезоциклів. Так, середня вага штанги у 

контрольно-підготовчих мезоциклах становила 51,2 ± 0,1 кг, а у змагальних 

мезоциклах цей показник лише на 0,4 % вищий (51,4 ± 0,5 кг). Різниця між 

показниками середньої ваги штанги у спортсменок, які тренувалися у втягу-

вальних (48,1 ± 0,4 кг) та базових (50,1 ± 0,4 кг) мезоциклах становила 4,1 % 

(р ≤ 0,05).  

Середній показник інтенсивності навантаження спортсменок у ривкових 

та поштовхових вправах у річному циклі також низький 72,9 ± 0,88 та 71,1 ± 1,3 

%. Окрім того, показник інтенсивності тренування спортсменок у поштовхових 

виправах у втягувальних та базових мезоциклах є нижчим встановленої норми 

(68,7 ± 0,3 та 70,1 ± 0,6 % відповідно), що може свідчити про невідповідність 

кількісних параметрів навантаження рівню підготовленості спортсменок. 

Інтенсивність навантаження важкоатлеток у поштовхових вправах у 

контрольно-підготовчих та змагальних мезоциклах становила – 72,2 ± 0,1 та 

72,2 ± 0,3 %. Динаміка інтенсивності навантаження спортсменок у ривкових 

вправах свідчить про низьку варіативність показників відповідно до 

спрямованості мезоциклів. Так, наприклад, у втягувальних мезоциклах даний 

показник становив – 71,3 ± 0,4 %, у базових мезоциклах – 72,4 ± 0,1 %, у конт-

рольно-підготовчих мезоциклах – 73,0 ± 0,1 %, а у змагальних мезоциклах – 

73,9 ± 0,5 %. 
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Аналіз параметрів зовнішньої сторони навантаження у мезоциклах 

річного циклу для спортсменок важкоатлетичного центру Донецької області 

свідчить про варіативність показників обсягу та інтенсивності навантажень 

залежно від спрямованості мезоциклів (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Обсяг навантаження спортсменок групи легких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Донецької області у річному циклі 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки   Загальне 
КПШ  

Sx    

втягуваль
ний базовий котрольно-

підготовчий змагальний 

Sx   Sx   Sx   Sx   

Загальний обсяг* 
410 1126 1128 1003 11585 

± 127,2 ± 214,6 ± 182,5 ± 156,3 ± 286,9 
Зона інтенсив-
ності 90-100 % 

0 3,0 3,2 3,5 2,9 
— ± 0,12 ± 0,15 ±0,05 ± 0,96 

Ривкові вправи, % 
14,2 20,3 22,9 24,0 21,2 

± 0,63 ± 0,09 ± 0,05 ± 0,08 ± 2,73 
Поштовхові 
вправи, % 

13,8 22,6 25,5 26,0 23,3 
± 0,45 ± 0,19 ± 0,10 ± 0,37 ± 3,36 

Тяги ривкові, % 
13,6 10,5 7,1 6,2 8,8 

± 0,76 ± 0,12 ± 0,05 ± 0,53 ± 2,37 
Тяги поштовхові, 
% 

11,0 10,1 5,9 4,8 7,7 
± 0,57 ± 0,08 ± 0,05 ± 0,12 ± 2,42 

Присідання, % 
27,3 23,8 22,3 21,4 23,1 

± 2,00 ± 0,26 ± 0,10 ± 0,39 ± 1,66 

Жимові вправи, % 
12,4 8,6 7,3 6,9 8,2 

± 1,12 ± 0,08 ± 0,20 ± 0,33 ± 1,61 

Інші вправи, % 
7,7 4,2 9,2 10,7 7,6 

± 1,72 ± 0,52 ± 0,15 ± 0,36 ± 2,72 

Примітка: * - визначався у кількості піднімань штанги 
 

Побудова тренувального процесу річної підготовки спортсменок важко-

атлетичного центу Донецької області характеризується найвищим показником  

середньої ваги штанги (54,3 кг) у річному макроциклі. Разом з тим, показники 
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загального обсягу роботи спортсменок є відносно невисокими (11585 ± 286,9 

КПШ; 629554 ± 1640,8 кг), що свідчить про підвищення інтенсифікації 

тренувальної роботи у структурі річної підготовки спортсменок легких вагових 

категорій на фоні зменшення загальних обсягів навантаження.  

 Показники загального обсягу в структурних одиницях річного циклу 

також невисокі, але простежується наявна чітка їх варіативність, відповідно до 

спрямованості мезоциклів. Загальний обсяг роботи спортсменок у втягувальних 

мезоциклах становив – 20213 ± 1684,8 кг, у базових мезоциклах – 61968 ± 

1130,3 кг, у контрольно-підготовчих мезоциклах – 62831 ± 1005,3 кг, у 

змагальних мезоциклах – 52469 ± 774,7 кг відповідно. 

 Порівняно з показниками навантаження у решти важкоатлетичних 

центрів України у втягувальних мезоциклах річного циклу у спортсменок 

Донецької області показник КПШ у «контрольній» зоні інтенсивності 90-100 % 

становив 0, а також вони мали низькі показники інтенсивності тренувальних 

навантажень у ривкових та поштовхових вправах у втягувальних мезоциклах. Як і в 

попередніх двох важкоатлетичних центрах у підготовці спортсменок цієї області в 

структурі змагальних та контрольно-підготовчих мезоциклів збільшується відсоток 

КПШ в інших вправах (10,7 та 9,2 % відповідно). 

Однією з особливостей побудови тренувального процесу в річному циклі 

спортсменок важкоатлетичного центру Донецької області є зменшення 

показників як середньої ваги штанги, так і інтенсивності тренувального 

навантаження у ривкових вправах у змагальних (52,4 ± 0,5 кг та 73,8 ± 0,6 %) 

мезоциклах, порівняно з контрольно-підготовчими мезоциклами (55,8 ± 0,2 кг 

та 72,8 ± 0,3 %). Річний показник середньої ваги штанги у важкоатлеток цього 

центру становить 54,3 ± 2,1 кг, а значення цього ж показника у втягувальних та 

базових мезоциклах трохи менший – 49,3 ± 2,0 та 55,1±0,7 кг. Необхідно 

зазначити, що найбільший показник відносної інтенсивності тренувального 

навантаження спортсменок у ривкових вправах спостерігається у базових 

мезоциклах (74,1 ± 0,4 %). Показник відносної інтенсивності тренувального 

навантаження у ривкових вправах у втягувальних мезоциклах становив – 65,2 ± 
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2,1 %, а у річному макроциклі даний показник був вищим – 72,8 ± 2,5 %. 

Подібно до динаміки показників тренувальної інтенсивності у ривкових та 

поштовхових вправах також спостерігається зниження відносної інтенсивності 

у змагальних (70,9 ± 0,1 %) та втягувальних (64,6 ± 0,4 %) мезоциклах, 

порівняно з показниками у контрольно-підготовчих (72,3 ± 0,1 %) та базових 

(72,0 ± 0,1 %) мезоциклах. Показник відносної річної інтенсивності 

тренувального навантаження у поштовхових вправах у спортсменок 

важкоатлетичного центру Донецької області становив – 71,1 ± 2,1 %. 

На основі порівняльного аналізу показників зовнішньої сторони 

тренувального навантаження спортсменок групи легких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Харківської області встановлено, що середньо-

групові величини обсягу навантаження у річному циклі є найвищими (16858 ± 

311,21 КПШ; 860647 кг) серед спортсменок важкоатлетичних центрів України 

(табл. 3.8).  

Однією з особливостей побудови тренувального процесу в річному циклі 

у важкоатлеток важкоатлетичного центру Харківської області є наявність 

відновних мезоциклів. Разом з тим, аналіз обсягу тренувального навантаження 

спортсменок у цих мезоциклах свідчить, що вони мають відмінності тільки 0,2 

% від загального обсягу становлять КПШ у «контрольній» зоні інтенсивності 

90-100 %, що протирічить спрямованості цих мезоциклів (див. табл. 3.8). Як і в 

інших важкоатлетичних центрах спостерігається тенденція до збільшення 

ідсотка КПШ у інших вправах у змагальних мезоциклах. Особливістю 

тренувального процесу у змагальних мезоциклах річного циклу є зниження 

обсягу навантаження у поштовхових вправах (24,0 ± 0,5 %), порівняно з 

контрольно-підготовчими мезоциклами – на 1,7 % (24,4 ± 0,1 %).  

Необхідно звернути увагу на те, що основне тренувальне навантаження 

як за показниками обсягу, так і за інтенсивністю припадає саме на контрольно- 

підготовчі мезоцикли. Зокрема, середній показник загального обсягу у 

онтрольно-підготовчих мезоциклів становив – 90951 ± 1250 кг, а у базових 

езоциклах – 86849 ± 5483,0 кг, у змагальних мезоциклах – 72564 ± 1375,9 кг, у 
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витягувальних мезоциклах – 62400 ± 1400,0 кг, у відновних мезоциклах – 37853 ± 

1227,5. Загальний обсяг навантаження, яке виконали спортсменки важкоатлетичного 

ентру Харківської області у річному циклі становив – 860647 ± 1887,9 кг. 

 

Таблиця 3.8 

Обсяг навантаження спортсменок групи легких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Харківської області у річному циклі  

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки   Загальне 
КПШ  

Sx   

віднов-
ний 

втягуваль
ний базовий контрольно-

підготовчий 
змагаль-

ний 
Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   

Загальний 
обсяг* 

863 1325 1682 1688 1354 16858 
± 112,5 ± 175,0 ±127,4 ± 112,5 ± 185,5 ± 311,2 

Зона інтенсив-
ності 90-100, % 

0,2 1,5 2,6 2,9 3,1 2,2 
± 0,15 ± 0,10 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,12 ± 1,05 

Ривкові вправи, 
% 

13,5 16,6 21,9 23,6 23,6 20,3 
± 0,05 ± 1,00 ± 0,33 ± 0,10 ± 0,59 ± 3,95 

Поштовхові 
вправи, % 

14,2 16,8 22,3 24,4 24,0 20,8 
± 0,05 ± 1,60 ± 0,24 ± 0,05 ± 0,54 ± 3,97 

Тяги ривкові, % 
13,7 12,1 11,9 10,9 10,6 11,7 

± 0,05 ± 0,75 ± 0,09 ± 0,15 ± 0,08 ± 1,09 
Тяги поштов-
хові, % 

10,2 10,9 11,0 9,9 9,9 10,4 
± 0,05 ± 0,85 ± 0,12 ± 0,05 ± 0,17 ± 0,63 

Присідання, % 
26,4 25,0 24,6 24,6 23,9 24,8 

± 0,05 ± 0,20 ± 0,49 ± 0,05 ± 0,34 ± 0,85 
Жимові вправи, 
% 

9,9 7,0 3,9 2,9 2,6 4,9 
± 0,05 ± 2,50 ± 0,08 ± 0,05 ± 0,09 ± 2,85 

Інші вправи, % 
12,4 11,7 4,4 4,0 5,4 7,1 

± 0,20 ± 1,50 ± 0,85 ± 0,05 ± 0,52 ± 3,61 
 

Примітка: * - визначався у кількості піднімань штанги 
 

Аналіз динаміки якісної сторони тренувального навантаження свідчить, що 

найвищі величини середньої ваги штанги спортсменок важкоатлетичного центру 

Харківської області спостерігаються у контрольно-підготовчих (53,9 ± 0,4 кг) та 

змагальних (53,6 ± 0,4 кг) мезоциклах. У базових та втягувальних мезоциклах цей 
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показник має менші значення – 51,7 ± 0,9 та 47,1 ± 0,1 кг відповідно. Найменші 

величини інтенсивності навантаження у річному циклі спостерігається у 

відновних мезоциклах (43,9 ± 0,9 кг). Разом з цим, значення даного показника 

становить 85,9 % від середньої ваги штанги 51,1 ± 3,8 кг у річному циклі, що 

свідчить про невідповідність показників навантаження спрямованості 

мезоциклу. Показник відносної інтенсивності спортсменок цього центру у 

ривкових вправах у річному циклі становив – 71,4 ± 2,7 %, а у поштовхових 

вправах він виявився трохи нижчим – 70,3 ± 2,3 %. Динаміка величин відносної 

інтенсивності свідчить про те, що найвищі показники інтенсивності 

тренувального навантаження у ривкових вправах у спортсменок цього 

важкоатлетичного центру спостерігалися у контрольно-підготовчих мезоциклах 

– 74,2 ± 0,1 %, а у поштовхових вправах – у змагальних мезоциклах 72,7 ± 0,3 

%. Разом з цим, показник відносної інтенсивності у рикових вправах в 

змагальних мезоциклах становив – 73,1 ± 1,7 %, а у поштовхових вправах у 

контрольно-підготовчих мезоцкилах він був трохи меншими – 72,0 ± 0,2 %.  

Однією з особливостей побудови тренувального процесу спортсменок 

важкоатлетичного центру Харківської області є відносно високі показники 

відносної інтенсивності як у ривкових (67,2 ± 0,1 %), так і поштовхових (66,6 ± 

0,2 %) вправах у відновних мезоциклах. Для порівняння у базових та 

втягувальних мезоциклах показники відносної інтенсивності у ривкових 

вправах становили – 72,2 ± 1,4 % та 69,3 ± 0,3 %, а показники відносної 

інтенсивності у поштовхових вправах – 70,8 ± 0,5 та 67,9 ± 0,1 % відповідно. 

Побудова тренувального процесу у спортсменок важкоатлетичного 

центру Запорізької області характеризується одними із найвищих показників 

середньої ваги штанги (52,8 кг) та загального показника обсягу навантаження 

(13301 КПШ; 697352 ± 1960,8 кг) у річному циклі (табл. 3.9).  

Показники обсягу тренувального навантаження у різних структурних 

утвореннях річного циклу також є найвищими. Так, наприклад, загальний обсяг 
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тренувального навантаження у втягувальних мезоциклах становив – 142789 

± 1068,3 кг, у базових – 89644 ± 1226,1 кг, у контрольно-підготовчих –108490 ± 

1204,1 кг, у змагальних мезоциклах – 88929± 1306,5 кг відповідно. 

Таблиця 3.9 

Обсяг тренувального навантаження спортсменок групи легких вагових 

категорій важкоатлетичного центру Запорізької області у річному циклі 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки   Загальне 
КПШ  

Sx   

втягуваль
ний базовий контрольно-

підготовчий змагальний 

Sx   Sx   Sx   Sx   
Загальний 
обсяг* 

2684 1818 1987 1665 13301 
± 422,5 ± 631,9 ± 242,5 ± 252,7 ± 405,8 

Зона інтенсив-
ності 90-100 % 

2,4 2,3 2,7 2,7 2,5 
± 0,54 ± 0,40 ± 0,52 ± 0,50 ± 0,49 

Ривкові вправи, 
% 

20,5 21,2 21,3 22,4 21,6 
± 1,83 ± 0,90 ± 2,05 ± 1,77 ± 1,68 

Поштовхові 
вправи, % 

24,5 22,2 25,1 24,0 23,7 
± 2,45 ± 2,85 ± 1,90 ± 2,67 ± 2,65 

Тяги ривкові, % 
9,5 7,8 9,2 8,7 8,6 

± 0,78 ± 0,45 ± 0,95 ± 1,21 ± 1,05 
Тяги поштов-
хові, % 

8,8 6,8 8,1 7,3 7,5 
± 1,07 ± 0,25 ± 1,55 ± 1,51 ± 1,40 

Присідання, % 
24,3 24,6 22,9 24,2 24,1 

± 2,60 ± 2,95 ± 2,72 ± 3,10 ± 2,85 
Жимові вправи, 
% 

4,5 7,6 4,7 5,7 5,9 
± 1,52 ± 0,26 ± 1,80 ± 1,01 ± 1,34 

Інші вправи, % 
7,9 10,0 8,7 7,7 8,5 

± 1,42 ± 1,00 ± 1,15 ± 0,95 ± 1,14 
 

Примітка: * - визначався у кількості піднімань штанги 
 

Аналіз показників зовнішньої сторони навантаження у мезоциклах 

річного циклу у спортсменок групи легких вагових категорій важкоатлетичного 

центру Запорізької області свідчить про значну варіативність показників обсягу 

та інтенсивності навантаження залежно від спрямованості мезоциклів. Разом з 
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тим, встановлено наявні певні особливості побудови тренувального процесу в 

річному циклі у спортсменок, порівняно із спортсменками інших 

важкоатлетичних центрів. 

Так, наприклад, найбільша величина обсягу навантаження у тягах для 

поштовху (8,8 ± 1,1 %) встановлена у втягувальних мезоциклах, а у базових 

мезоциклах цей показник є найнижчим (6,8 ± 0,2 %). Подібно із спортсменками 

Херсонської області у змагальних мезоциклах важкоатлетки важкоатлетичного 

центу Запорізької області, окрім збільшення обсягу змагальних вправ, 

збільшують обсяги жимових вправ до 5,7 ± 1,0 % КПШ, але зменшують обсяги 

навантаження у поштовхових вправах (24,0 ± 2,7 % КПШ), порівняно з 

величинами у контрольно-підготовчих мезоциклах.  

На основі аналізу динаміки показників інтенсивності тренувального 

навантаження можна зробити висновок про невідповідність деяких наявних 

показників основним завданням мезоциклів. Зокрема, показники середньої ваги 

штанги (53,2 ± 2,7 кг), інтенсивності навантаження у ривкових (72,1 ± 2,7 %) та 

поштовхових (72,8 ± 2,7 %) вправах у втягувальних мезоциклах є більшими, 

ніж у базових (50,1 ± 3,8 кг; 70,3 ± 2,5 %; 69,7 ± 2,9 % відповідно), що  

суперечить основним завданням мезоциклів. Значення середньої ваги штанги 

(54,0 ± 3,7 кг), інтенсивності тренувального навантаження у ривкових (71, ± 2,6 

%) та поштовхових (71,3 ± 2,5 %) вправах у змагальних мезоциклах є меншим, 

ніж у контрольно-підготовчих мезоциклах (54,6 ± 3,8 кг; 72,6 ± 1,4 %; 73,1 ± 2,5 

%). Показники інтенсивності тренувального навантаження спортсменок групи 

легких вагових категорій важкоатлетичного центу Запорізької області у 

річному циклі становили: середня вага штанги – 52,8 ± 4,1 кг; інтенсивність 

нававнтаженя у ривкових вправах – 71,5 ± 2,6 %, та у поштовхових вправах – 

71,3 ± 2,8 % відповідно. 

 

3.3.2. Аналіз тренувальних навантажень спортсменок середніх 

вагових категорій. На основі порівняльного аналізу показників загальної 

кількості піднімань штанги у річному циклі у важкоатлеток середніх вагових 
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категорій встановлено наявність значних відмінностей, як за показниками 

обсягу, так за інтенсивністю тренувального навантаження у спортсменок різних 

важкоатлетичних центрів України (рис. 3.10 і 3.11). 
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Рис. 3.10. Показники загальної КПШ у річному циклі важкоатлеток групи 

середніх вагових категорій різних важкоатлетичних центрів України: 

1 ‒ спортсменки Тернопільської області; 2 ‒ спортсменки Харківської 

області; 3 ‒ спортсменки Донецької області; 4 ‒ спортсменки Запорізької 

області; 5 ‒ спортсменки Херсонської області; 6 ‒ спортсменки Рівненської 
області 
 

Як і у важкоатлеток легких вагових категорій найбільші величини 

загального обсягу тренувального навантаження у річному циклі (15999 КПШ) 

було встановлено у спортсменок важкоатлетичного центру Харківської області. 

 Вони на 27,8 % є вищим, ніж середній показник обсягу тренувального 

навантаження важкоатлеток групи середніх вагових категорій у річному циклі, 

а найменший величини встановлено у спортсменок важкоатлетичного центру 

Херсонської області (9623 КПШ). 
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Рис. 3.11. Показники середньої ваги штанги у важкоатлеток групи середніх 

вагових категорій різних важкоатлетичних центрів України у річному циклі: 

1 ‒ спортсменки Тернопільської області; 2 ‒ спортсменки Харківської 

області; 3 ‒ спортсменки Донецької області; 4 ‒ спортсменки Запорізької 

області; 5 ‒ спортсменки Херсонської області; 6 ‒ спортсменки Рівненської 
області 

 

У результаті аналізу отриманих даних було виявлено відмінності у 

величинах обсягу тренувального навантаження у різних періодах річного циклу 

у важкоатлеток групи середніх вагових категорій різних важкоатлетичних 

центрів України. 

У підготовчому періоді середній показник КПШ у групі середніх вагових 

категорій у спортсменок важкоатлетичного центу Тернопільської області 

становить – 2554, Харківської області – 3364, Донецької області – 1623, 

Запорізької області – 2592, Херсонської області – 2273 та у Рівненської області 

відповідно – 2370 КПШ. 

У змагальному періоді показники КПШ у важкоатлеток групи середніх 

вагових категорій різних важкоатлетичних центрів України у змагальному 
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періоді становлять: у спортсменок Тернопільської області – 990 КПШ, 

Харківської області – 1293, Донецької області – 1009, Запорізької області – 

2387, Херсонської області – 2804 та Рівненської області – 979 КПШ. 

Величини КПШ у перехідному періоді у спортсменок групи легких 

вагових різних важкоатлетичних центрів також суттєво відрізняється. Так, 

наприклад, середній показник КПШ у перехідному періоді становить у 

спортсменок Харківської області – 2028, Запорізької області – 2387. У 

спортсменок інших важкоатлетичних центрів України перехідний період 

знаходився за межами середньо групових величин річного циклу підготовки та 

всіх стартів протягом року. 

Порівняльний аналіз показників середньої ваги штанги у річному циклі у 

важкоатлеток групи середніх вагових категорій свідчить про менші відмінності 

у показниках спортсменок серед різних спортивних центрів, порівняно з 

результатами важкоатлеток групи легких вагових категорій (див. рис. 3.11). 

Мають суттєві відмінності показники середньої ваги штанги у спортсменок 

Донецької та Рівненської областей. Найвищий показник середньої ваги штанги 

у річному циклі у важкоатлеток групи середніх вагових категорій було 

встановлено у важкоатлеток Донецької області – 64,6 ± 1,7 кг), а найнижчий 

відповідно у спортсменок Рівненської області – 61,3 ± 2,3 кг. 

Аналіз показників обсягу та інтенсивності тренувального навантаження у 

мезоциклах річного циклу у важкоатлеток групи середніх вагових категорій 

важкоатлетичного центру Тернопільської області дозволяє стверджувати про 

доцільну варіативність у структурі річного навантаження. Найвищі величини як 

загального обсягу (63455 ± 1122,5 кг; 84567 ± 1370,5 кг та 87160 ± 1311,2 кг 

відповідно), так і середньої ваги штанги (64,1 ± 0,5 кг; 62,4 ± 1,6 кг та 63,9 ± 1,9 

кг відповідно) спостерігаються у змагальних, базових та контрольно-

підготовчих мезоциклах, що повною мірою відображає спрямованість струк-

турних одиниць тренувального навантаження. Показники загального обсягу 

навантаження та середньої ваги штанги у річному циклі важкоатлеток цієї 

області становлять – 666649 ± 1351,4 кг та 62,7 ±1,6 кг, відповідно (табл. 3.10). 
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Таблиця 3.10 

Обсяг навантаження у спортсменок групи середніх вагових категорій 

важкоатлетичного центру Тернопільської області у річному циклі 

Показники 
навантаження 

У різних мезоциклах  
Загальне 

КПШ 
Sx    

втягуваль-
ний базовий 

контрольно
-підготов-

чий 

змагаль-
ний 

Sx   Sx   Sx   Sx   

Загальний обсяг* 
1115 1356 1364 990 10633 

± 194,56 ± 224,82 ± 232,40 ± 144,13 ± 217,70 
Зона інтенсивності 
90-100 % 

1,1 1,8 2,2 3,0 2,1 
± 0,90 ± 0,36 ± 0,74 ± 0,29 ± 0,76 

Ривкові вправи, % 
17,7 20,5 22,6 24,8 21,5 

± 3,19 ± 2,21 ± 3,10 ± 0,46 ± 2,95 
Поштовхові 
вправи, % 

17,3 21,5 25,4 26,2 22,6 
± 4,24 ± 3,35 ± 3,02 ± 0,45 ± 3,83 

Тяги ривкові, % 
9,1 9,4 8,4 8,1 8,8 

± 0,82 ± 0,90 ± 0,72 ± 0,12 ± 0,71 

Тяги поштовхові, % 
8,4 8,3 7,0 6,7 7,6 

± 1,05 ± 1,02 ± 0,95 ± 0,16 ± 0,92 

Присідання, % 
26,3 24,8 23,2 22,9 24,3 

± 1,66 ± 1,80 ± 0,84 ± 0,37 ± 1,60 

Жимові вправи, % 
11,6 8,3 5,9 4,3 7,4 

± 3,31 ± 2,32 ± 1,24 ± 0,59 ± 3,03 

Інші вправи, % 
9,7 7,2 7,5 7,0 7,7 

± 1,39 ± 0,90 ± 1,18 ± 0,21 ± 1,16 
Примітка:* - визначався у кількості піднімань штанги 

 

Найменші величини загального обсягу (67710 ± 1204,0 кг) та середньої 

ваги штанги (60,7 ± 1,7 кг) у структурі тренувального процесу річного циклу у 

важкоатлеток важкоатлетичного центру Тернопільської області було виявлено 

у втягувальних мезоциклах.  

Крім цього, у структурі річного тренувального навантаження спорт-

сменок встановлено чітку диференціацію співвідношення засобів загальної 

фізичної підготовки (ЗФП) та спеціальної фізичної підготовки (СФП). 
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За даними аналізу щоденників тренувань у спортсменок важко-

атлетичного центру Тернопільської області найвищі величини обсягу 

тренування у жимових вправах, присіданнях, тягах ривкових і поштовхових 

характерні для втягувальних та базових мезоциклів (див. табл. 3.9), а найнижчі 

– у контрольно-підготовчих та змагальних, відповідно. 

Однією з особливостей побудови тренувального процесу у річному циклі 

у спортсменок середніх вагових категорій Тернопільської області є найбільша 

величина обсягу тренування у ривкових вправах саме у змагальних мезоциклах 

річного макроциклу, що свідчить про те що вони велику увагу приділяють 

удосконаленню техніки ривка. 

Аналіз інтенсивності тренувального навантаження у спортсменок важко-

атлетичного центру Тернопільської області у мезоциклах річного циклу 

показує, що найвищі показники середньої ваги штанги, інтенсивності 

навантаження у ривкових і поштовхових вправах спостерігається у контрольно-

підготовчих та змагальних мезоциклах. У ривкових вправах у вище названих 

мезоциклах ця величина становить – 70,9 ± 2,0 та 73,6 ± 0,3 %; а у поштовхових 

вправах – 70,0 ± 1,6 та 71,4 ± 0,5 % відповідно. Показники інтенсивності 

навантаження у ривкових вправах у втягувальних і базових мезоциклах 

становили – 69,4 ± 1,9 і 70,8 ± 1,4 % відповідно, у поштовхових вправах – 68,6 ± 

1,4 та 69,6 ± 1,2 % відповідно. Отримані результати дозволяють підтвердити 

тенденцію щодо більш високих величин показників інтенсивності 

навантаження спортсменок у ривкових вправах – 71,5 ± 1,7 %, порівняно з 

величинами, що встановлено у поштовхових вправах – 70,0 ± 1,3 %.  

На основі аналізу показників зовнішньої сторони тренувального 

навантаження у мезоциклах річного циклу у важкоатлеток групи середніх 

вагових категорій важкоатлетичного центру Харківської області встановлено, 

що величини загального обсягу тренування (1004053 ± 1100,6 кг) є найвищими 

серед спортсменок різних шкіл України та перевищують середнє значення 

загального обсягу тренування (11547,5 КПШ) у річному макроциклі для 

важкоатлеток групи середніх вагових категорій – на 27,8 % (табл. 3.11). 
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Таблиця 3.11 

Обсяг навантаження у спортсменок групи середніх вагових категорій 

важкоатлетичного центру Харківської області у річному циклі 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки 
Загальне 

КПШ 
Sx    

віднов-
ний 

втягуваль
ний базовий 

контрольно-
підготовчий 

змагаль-
ний 

Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   
Загальний 
обсяг* 

815 1260 1593 1597 1293 15999 
± 85,0 ± 154,5 ± 106,7 ± 180,0 ± 180,2 ± 293,4 

Зона інтенсив-
ності  90-100 % 

0,1 1,1 2,2 2,5 2,7 1,8 
± 0,10 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,25 ± 0,94 

Ривкові вправи, 
% 

14,1 16,0 22,5 24,8 24,5 20,9 
± 0,05 ± 0,95 ± 0,33 ± 0,15 ± 0,50 ± 4,30 

Поштовхові 
вправи, % 

14,8 16,6 23,0 26,4 25,2 21,7 
± 0,05 ± 0,80 ± 0,25 ± 0,05 ± 0,50 ± 4,44 

Тяги ривкові, % 
12,8 11,8 11,0 9,2 9,6 10,8 

± 0,05 ± 0,30 ± 0,05 ± 0,00 ± 0,09 ± 1,28 
Тяги поштов-
хові, % 

9,8 10,3 10,4 7,9 8,8 9,4 
± 0,05 ± 0,45 ± 0,25 ± 0,05 ± 0,08 ± 0,96 

Присідання, % 
27,2 24,5 25,5 26,4 25,3 25,7 

± 0,10 ± 0,30 ± 0,53 ± 0,15 ± 0,17 ± 0,91 
Жимові вправи, 
% 

10,5 9,1 4,9 2,0 1,9 5,3 
± 0,05 ± 0,60 ± 0,08 ± 0,05 ± 0,08 ± 3,42 

Інші вправи, % 
11,1 11,8 2,7 3,6 4,7 6,2 

± 0,05 ± 1,60 ± 0,81 ± 0,05 ± 0,85 ± 3,84 

Примітка* - визначався за кількістю піднімань штанги 
 

У спортсменок важкоатлетичного центру Харківської області встановле- 

но найвищі величини загального обсягу тренування серед інших спортсменок 

важкоатлетичних центрів України. Так, наприклад, загальний обсяг 

тренувального навантаження у відновних мезоциклах становить – 45203 ± 1308,8 

кг, у втягувальних мезоциклах – 74979 ± 1678,80 кг, у базових – 101108 ±  1118,7 кг, у 

контрольно-підготовчих – 103643 ± 1401,0 кг, у змагальних – 84360 ± 1069,4 кг, 

відповідно.  
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Подібно з показниками тренувального навантаження спортсменок групи 

легких вагових категорій у структурі річного циклу у важкоатлеток групи 

середніх вагових категорій було виявлено збільшення відсотка КПШ в інших 

вправах у змагальних мезоциклах (див. табл. 3.10). Однією з особливостей 

структури тренувального навантаження у спортсменок важкоатлетичного 

центру Харківської області є збільшення обсягу навантаження у тягах 

поштовхових у змагальних мезоциклах (до 8,8 ± 0,9 %), порівняно відповідними 

величинами у контрольно-підготвочих мезоциклах  (7,9 ± 0,6 %). 

Основне тренувальне навантаження цього важкоатлетичного центру за 

показниками обсягу припадає на контрольно-підготовчі мезоцикли, а за 

величинами середньої ваги штанги – на змагальні мезоцикли (65,4 ± 0,8 кг). 

Показники середньої ваги штанги у контрольно-підготовчих мезоциклах 

спортсменок становили – 64,9 ± 0,3 кг, у базових – 63,5 ± 0,7 кг, у втягувальних – 

59,6 ± 0,5 кг, та у відновних – 55,5 ± 0,2 кг. Середня вага штанги у тренувальному 

процесі важкоатлеток Харківської області у річному циклі становила – 62,8 ±  3,6 кг, 

а інтенсивність тренувального навантаження у ривкових та поштовхових вправах – 

70,9 ± 2,7 та 69,3 ± 2,5 % відповідно.  

Необхідно зазначити, що найвищі величини інтенсивності навантаження 

спортсменок як у ривкових, так і у поштовхових вправах спостерігалися у  

змагальних мезоциклах (73,7 ± 0,3 та 71,8 ± 0,5 %). Дещо нижчі величини 

інтенсивності навантаження в окремих вправах отримано у контрольно-

підготовчих (у ривкових вправах – 73,6 ± 0,1 %; у поштовхових – 71,2 ± 0,6 % 

відповідно), у базових (у ривкових вправах – 71,0 ± 0,7 %; у поштовхових – 69,8 ± 

0,6 %) та втягувальних мезоциклах (у ривкових вправах – 68,1 ± 0,2 %; у 

поштовхових 66,9 ± 0,1 % відповідно). У відновних мезоциклах величини 

інтенсивності навантаження спортсменок цього важкоатлетичного центру у 

ривкових та поштовхових вправах були найнижчими – 66,6 ± 0,1 та 65,1 ± 0,1 %. 

На основі порівняльного аналізу показників зовнішньої сторони 

тренувального навантаження важкоатлеток групи середніх вагових категорій 
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важкоатлетичного центру Донецької області встановлено, що середньогорупові 

величини середньої ваги штанги у тренувальному процесі є найвищими (64,6 ± 

1,7 кг), а показники загального обсягу навантаження у річному циклі у 

спортсменок даного центру є одним із найнижчих серед важкоталеток інших 

важкоатлетичних центрів України (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Обсяг навантаження у спортсменок групи середніх вагових категорій 

важкоатлетичного центру Донецької області у річному циклі 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки Загальне 
КПШ  

Sx   

втягу-
вальний базовий контрольно-

підготовчий 
змагаль-

ний 
Sx   Sx   Sx   Sx   

Загальний 
обсяг* 

386 1018 1017 912 10527 
± 70,4 ± 173,9 ± 167,5 ± 126,7 ± 255,6 

Зона інтенсив-
ності 90-100 % 

0 2,6 2,8 3,0 2,5 
— ± 0,08 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,83 

Ривкові 
вправи,% 

14,4 21,1 23,1 24,0 21,7 
± 0,16 ± 0,12 ± 0,45 ± 0,50 ± 2,62 

Поштовхові 
вправи, % 

14,2 23,2 25,8 26,7 24,0 
± 0,26 ± 0,16 ± 0,30 ± 0,05 ± 3,41 

Тяги ривкові, % 
13,5 9,9 6,6 5,4 8,0 

± 1,86 ± 0,14 ± 0,05 ± 0,17 ± 2,58 
Тяги 
поштовхові, % 

10,8 9,9 5,7 4,9 7,6 
± 0,76 ± 0,12 ± 0,10 ± 0,12 ± 2,34 

Присідання, % 
26,0 24,7 21,5 22,3 23,5 

± 2,06 ± 0,21 ± 0,05 ± 0,43 ± 1,53 
Жимові вправи, 
% 

10,1 7,3 6,6 5,4 6,8 
± 1,32 ± 0,31 ± 0,25 ± 0,29 ± 1,38 

Інші вправи, % 
11,0 4,0 10,9 11,3 8,4 

± 1,72 ± 0,16 ± 0,50 ± 0,46 ± 3,41 

Примітки: * - визначався у кількості піднімань штанги 
 

Так, наприклад, загальний обсяг навантаження у тренувальному процесі 
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важкоатлеток цього центру становив – 679534 ± 1699,0 кг. Найвищі величини 

обсягу тренувального навантаження спостерігаються у контрольно-підготовчих 

(66081 ± 1064,7 кг) та базових мезоциклах (66157 ± 1099,1 кг). Показники 

обсягу навантаження у змагальних та втягувальних мезоциклах є нийжчими, 

порівняно з величинами обсягу в інших структурних одиницях та становили – 

58841 ± 830,8 та 52890 ± 736,4 кг відповідно.  

Однією з особливостей побудови тренувального процесу спортсменок 

важкоатлетичного центру Донецької області у річному циклі є низькі показники 

обсягу навантаження в інших вправах у базових мезоциклах (4,0 ± 0,2 %) та 

підвищення цього показника у змагальних мезоциклах. Крім того, у юних важко-

атлеток у базовому мезоциклі спостерігається підвищення обсягу тренувального 

навантаження у присіданнях до величини – 22,3 %, як у змагальних мезоциклах.  

Аналіз показників інтенсивності навантаження у важкоатлеток решти 

важкоатлетичних центрів України у спортсменок Донецької області 

спостерігається підвищення показників середньої ваги штанги, інтенсивності 

навантаження у ривкових і поштовхових вправах у базових та контрольно- 

підготовчих мезоциклах. Величини середньої ваги штанги у спортсменок 

важкоатлетичного центру Донецької області є найвищим (64,6 ± 1,7 кг), що свідчить 

про значну інтенсифікацію тренувального процесу цієї групи важкоатлеток.  

Найвищі величини середньої ваги штанги у спортсменок середніх вагових 

категорій цього центру спостерігаються у базових та контрольно-підготовчих  

мезоциклах (65,0 ± 0,6 та 65,1 ± 0,2 кг), а у змагальних мезоциклах цей показник є 

найнижчим та становить – 64,5 ± 0,3 кг. Разом з цим, показник середньої ваги штанги 

у втягувальних мезоциклах важкоатлеток є ще нижчим – 59,3 ± 1,0 кг, що лише на 

8,2 % є меншим за середньогрупову величину цього показника у річному циклі.  

Динаміка інтенсивності тренувального навантаження у ривкових та 

поштовхових вправах також свідчить про інтенсифікацію тренувального процесу 

важкоатлеток цього центру в базових та контрольно-підготовчих мезоциклах (73,0 ± 

0,3; 71,2 ± 0,1 та 73,1 ± 0,3; 71,4 ± 0,5 % відповідно). Показники інтенсивності  

навантаження у ривкових вправах спортсменок у змагальних мезоциклах є 
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найвищими (71,7 ± 0,1 %), у поштовхових вправах вони зменшуються (70,2 ± 0,2 %), 

а у втягувальних мезоциклах спостерігається зворотна тенденція: інтенсивність  

навантаження у ривкових (65,0 ± 1,0 %) і поштовхових вправах (65,1 ± 0,7 %) є 

майже однаковою Загальна величина середньогрупової інтенсивності навантаження 

у рикових і поштовхових вправах у річному циклі у спортсменок важкоатлетичного 

центру Донецької області становила – 71,9 ± 2,2 та 70,4 ± 1,7 % відповідно. 

Разом з тим, аналіз динаміки показників зовнішньої сторони наванта-

ження свідчить про наявність доцільної варіативності у побудові тренуваль-

ного процесу важкоатлеток Донецької області відповідно до спрямованості 

різних мезоциклів. 

Аналіз показників зовнішньої сторони навантаження у тренувальному 

процесі річного циклу у важкоатлеток групи середніх вагових категорій 

важкоатлетичного центру Запорізької області свідчить про достатньо високі 

величини загального обсягу тренувального навантаження (12456 ± 377,8 КПШ; 

784554 ± 1288,5 кг) та середньої ваги штанги (63,3 ± 3,8 кг) у річному циклі, 

порівняно з даними інших спортсменок важкоатлетичних центрів України 

(табл. 3.13).  

Необхідно звернути увагу на те, що найвищі величини обсягу  

тренувального навантаження у підготовці спортсменок групи середніх вагових 

категорій важкоатлетичного центру Запорізької області спостерігаються у 

втягувальних мезоциклах (163000 ± 3855,2 кг), що дозволяє зробити висновок 

про невідповідність побудови тренувального процесу загальним теоретико- 

методичним основам підготовки спортсменів. Він виявився на 29,8 % меншим,  

ніж показник обсягу навантаження спортсменок, встановлений у контрольно- 

підготовчих мезоциклах (114454 ± 1907,5 кг). Величина обсягу навантаження у 

базових та змагальних мезоциклах становила 101609 ± 1685,4 кг та 101294 ± 

1016,9 кг відповідно. Необхідно звернути увагу на динаміку обсягу 

тренувального навантаження в інших вправах у різних мезоциклах підготовки. 

Зокрема, найвища величина даного показника була встановлена у базових та 

змагальних мезоциклах (10,1 та 7,8 % відповідно), а у контрольно-підготовчих 
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та втягувальних мезоциклах показник обсягу навантаження в інших вправах 

суттєво зменшився – 5,8 %. 

Таблиця 3.13 

Обсяг навантаження у спортсменок групи середніх вагових категорій 

важкоатлетичного центру Запорізької області у річному циклі 

 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки Загальне 
КПШ  

Sx   

втягува-
льний базовий контрольно-

підготовчий 
змагаль-

ний 
Sx   Sx   Sx   Sx   

Загальний обсяг* 2500 1702 1780 1591 12456 
± 262,2 ± 570,1 ± 384,3 ± 254,2 ± 377,8 

Зона інтенсив-
ності 90-100 %  

2,1 2,1 2,6 2,4 2,3 
± 0,51 ± 0,45 ± 0,61 ± 0,54 ± 0,55 

Ривкові вправи, 
% 

21,3 21,6 21,4 22,9 22,2 
± 1,63 ± 0,95 ± 2,05 ± 1,23 ± 1,40 

Поштовхові 
вправи, % 

25,3 23,9 26,2 25,2 25,0 
± 2,15 ± 2,51 ± 1,90 ± 2,36 ± 2,35 

Тяги ривкові, % 8,2 7,5 8,0 7,7 7,7 
± 1,28 ± 0,32 ± 0,96 ± 1,27 ± 1,18 

Тяги поштовхові, 
% 

8,4 6,3 7,9 6,7 7,0 
± 1,96 ± 0,29 ± 1,35 ± 1,65 ± 1,60 

Присідання, % 25,4 23,6 24,0 24,8 24,4 
± 2,80 ± 1,61 ± 2,42 ± 1,82 ± 2,34 

Жимові вправи, 
% 

5,6 7,1 5,7 4,8 5,7 
± 1,60 ± 1,46 ± 1,10 ± 1,13 ± 1,31 

Інші вправи, % 5,8 10,1 5,8 7,8 7,9 
± 2,84 ± 0,83 ± 2,15 ± 1,50 ± 2,59 

Примітки: * - визначався у кількості піднімань штанги 
 

Подібно до динаміки обсягу тренувального навантаження у річному циклі 

спортсменок важкоатлетичного центру Запорізької області найвищі величини 

інтенсивності навантаження спостерігаються у витягувальних мезоциклах 

(середня вага штанги – 65,2 ± 3,5 кг), порівняно із величинами показника у 

контрольно-підготовчих, змагальних та базових мезоциклах (64,3 ± 3,8; 64,2 ± 

3,6 та 60,5 ± 3,9 кг відповідно). 
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Однією з особливостей побудови тренувального процесу важкоатлеток 

даного центру у річному циклі є високі величини інтенсивності навантаження у 

ривкових та поштовхових вправах у втягувальних та контрольно-підготовчих 

мезоциклах (71,3 ± 2,8; 72,0 ± 3,0 та 71,5 ± 2,4 %; 72,4 ± 2,6 % відповідно), тоді 

як у змагальних вправах у базових мезоциклах вони суттєво зменшується (69,5 

± 2,3 та 68,8 ± 2,8 % відповідно). При цьому показники інтенсивності 

навантаження важкоатлеток цього центру у ривкових та поштовхових вправах у 

річному циклі становили – 70,6 ± 2,5 та 70,5 ± 2,8 % відповідно. 

За результатами порівняльного аналізу тренувального навантаження 

важкоатлеток групи середніх вагових категорій важкоатлетичного центру 

Херсонської області встановлено, що величини загального обсягу наванта-

ження у річному циклі є найнижчими (9623 ± 183,26 КПШ; 593633 ± 1073,30 кг) 

серед спортсменок інших важкоатлетичних центрів України (табл. 3.14). 

Крім того, показники інтенсивності тренувального навантаження у 

річному циклі у представниць даного важкоатлетичного центру також є 

достатньо низькими (61,7 ± 1,9 кг). 

Аналіз показників обсягу та інтенсивності тренувального навантаження 

свідчить про наявність доцільної варіативності у побудові річного циклу  

спортсменками важкоатлетичного центру Херсонської області. Так, наприклад, 

динаміка обсягу тренувального навантаження спортсменок у річному циклі 

свідчить про пікове збільшення його показників у базових та контрольно-

підготовчих мезоциклах (73865 ± 1482,1 та 65820 ± 1882,8 кг), разом із цим, 

зменшення показників навантаження у втягувальних та змагальних мезоциклах 

(62002 ± 1546,2 та 59565 ± 1377,2 кг відповідно).  

У структурі річного навантаження цікавість викликає динаміка його обсягу 

у ривкових вправах. Так, наприклад, у змагальних мезоциклах даний показник 

спортсменок має найнижче значення (22,0 ± 0,3 %), а найвищий обсяг 

навантаження у ривкових вправах (23,8 ± 0,2 %) спостерігається у контрольно-

підготовчих мезоциклах. Порівняльний аналіз показників навантаження у 

різних мезоциклах дозволяє зробити висновок про збільшення відсотку КПШ у 
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Таблиця 3.14 

Обсяг навантаження у спортсменок групи середніх вагових категорій 

важкоатлетичного центру Херсонської області у річному циклі 
 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки  

Загальне  
КПШ  

втягуваль
ний базовий контрольно-

підготовчий змагальний 

x  x  x  x  
S S S S 

Загальний обсяг* 
1069 1216 1051 935 9623 

± 164,5 ± 99,8 ± 143,50 ± 22,6 ± 183,3 
Зона інтенсивності 
90-100 % 

1,8 2,0 2,4 3,4 2,5 
± 0,82 ± 0,12 ± 0,05 ± 0,24 ± 0,65 

Ривкові вправи, % 
22,5 23,3 23,8 22,0 22,9 

± 1,05 ± 0,21 ± 0,20 ± 0,34 ± 0,77 
Поштовхові вправи, 
% 

23,6 24,3 27,0 26,6 25,6 
± 1,72 ± 0,21 ± 0,15 ±1,06 ± 1,48 

Тяги ривкові, % 
9,2 8,9 6,4 5,0 7,1 

± 1,84 ±0,08 ± 0,05 ±0,08 ± 1,78 

Тяги поштовхові, % 
8,1 8,1 7,7 4,1 6,7 

±1,27 ±0,08 ± 0,20 ± 0,05 ± 1,85 

Присідання, % 
24,7 24,1 20,6 22,9 23,0 

± 2,06 ±0,34 ± 0,15 ± 0,43 ± 1,48 

Жимові вправи, % 
5,5 5,5 3,5 6,1 5,3 

± 1,35 ± 0,22 ± 0,50 ± 1,10 ± 1,19 

Інші вправи, % 
6,4 5,8 11,2 13,3 9,6 

± 1,68 ± 0,17 ± 0,65 ± 0,42 ± 3,35 

Примітка: * - визначався у кількості піднімань штанги 
 

інших вправах (13,3 ± 0,4 %) та присіданнях (22,9 ±0,4 %) у змагальних 

мезоциклах. Це свідчить про збільшення відсотку загально-підготовчих вправ 

та зменшення обсягу навантаження у ривкових вправах у структурі змагальних 

мезоциклів. 

На основі аналізу динаміки інтенсивності навантаження в окремих 

структурних одиницях річного циклу можна стверджувати про відповідність її 
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показників завданням мезоциклів. Найвищі значення середньої ваги штанги 

спортсменок цього центру спостерігаються у змагальних та контрольно-

підготовчих мезоциклах (63,9 ± 0,6 та 62,7 ± 0,1 кг), а найнижчі показники 

середньої ваги штанги спортсменок було зафіксовано у базових та 

втягувальних мезоциклах (60,7 ± 0,7 та 58,0 ± 1,5 кг відповідно). Необхідно 

зазначити, що показник середньої ваги штанги у річному циклу у важкоатлеток 

групи середніх вагових категорій важкоатлетичного центру Херсонської області 

становив – 61,7 ± 1,9 кг, що є одним із найменших значень даного показника серед 

важкоатлеток інших важкоатлетичних центрів.  

Аналіз показників інтенсивності тренувального навантаження у ривкових та 

поштовхових вправах свідчить про вищі її значення у ривкових вправах (змагальні 

мезоцикли – 72,8 ± 0,3 %; контрольно підготовчі – 71,6 ± 0,1 %; базові – 71,0 ± 0,5 %; 

втягувальні – 70,4 ± 0,9 %), порівняно з її значеннями у поштовхових вправах 

(змагальні мезоцикли – 70,6 ± 0,5 %; контрольно підготовчі – 70,8 ± 0,1 %; базові – 

69,1 ± 0,7 %; втягувальні – 67,0 ± 0,8 %). Річний показник інтенсивності 

тренувального навантаження виявився більшим у ривкових вправах – 71,6 ± 0,9 %, 

ніж у поштовхових вправах – 69,8 ± 1,3 %. 

Аналіз показників обсягу навантаження у мезоциклах річного циклу 

спортсменок групи середніх вагових категорій важкоатлетичного центру 

Рівненської області дозволяє стверджувати про варіативність побудови  

тренувального процесу спортсменок відповідно до спрямованості мезоциклів 

(табл. 3.15).  

Разом з тим, структура тренувального процесу у річному циклі 

спортсменок важкоатлетичного центру Рівненської області, як і у попередній 

групі вагових категорій, так і у цій, характеризується найнижчими величинами 

середньої ваги штанги (61,3 ± 2,3 кг) серед досліджуваних спортсменок, разом із 

найнижчими показниками загального обсягу навантаження (616303 ± 1190,5 кг). 

Основне тренувальне навантаження спортсменок групи середніх вагових 

категорій важкоатлетичного центру Рівненської області за показниками обсягу 
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навантаження припадає на базові та контрольно-підготовчі мезоцикли (72535 

±1310,2 та 68486 ± 1965,0 кг відповідно). Найнижчими показниками обсягу 

тренувального навантаження спортсменок є у змагальних мезоциклах (63064 ± 

1422,5 кг), що є закономірним для теорії періодизації річної підготовки. 

Таблиця 3.15 

Обсяг навантаження спортсменок групи середніх вагових категорій 

важкоатлетичного центру Рівненської області у річному циклі 
 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки 
Загальне  

КПШ  
базовий контрольно-

підготовчий 
змагаль-

ний 
Sx   Sx   Sx   

Загальний обсяг* 
1225 1106 979 10047 

± 217,3 ± 55,0 ± 223,3 ± 209,5 
Зона інтенсивності 
90-100 % 

1,8 2,5 3,1 2,3 
± 0,17 ± 0,05 ± 0,08 ± 0,61 

Ривкові вправи, % 
19,8 21,5 23,3 21,4 

± 0,15 ± 0,20 ± 0,08 ± 1,52 
Поштовхові вправи, 
% 

22,0 24,5 26,0 23,9 
± 0,30 ± 0,10 ± 0,48 ± 1,84 

Тяги ривкі, % 
11,1 9,3 7,5 9,5 

± 0,61 ± 0,10 ± 0,17 ± 1,62 

Тяги поштовхі, % 
9,2 7,1 5,1 7,3 

± 0,45 ± 0,20 ± 0,12 ± 1,81 

Присідання, % 
25,4 23,1 22,7 24,0 

± 0,50 ± 0,05 ± 1,21 ± 1,34 

Жимові вправи, % 
8,4 5,2 4,6 6,4 

± 0,61 ± 0,30 ± 0,09 ± 1,82 

Інші вправи, % 
4,2 9,4 10,9 7,6 

± 0,59 ± 0,35 ± 0,14 ± 3,10 
Примітка: * - визначався у кількості піднімань штанги 

 

Однією з особливостей побудови тренувального процесу річного циклу у 

спортсменок даного центру є зростання обсягу навантаження в інших вправах у 
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змагальних мезоциклах. Так, наприклад, КПШ у інших вправах у базових 

мезоциклах становить – 4,2 ± 0,6 %, у контрольно-підготовчих мезоциклах – 9,4 ±  

0,4 %, а у змагальних мезоциклах – 10,9 ± 0,1 % (див. табл. 3.14). Ця тенденція 

протирічіть всім закономірностям побудови тренувального процесу спортсменок. 

Аналіз показників інтенсивності тренувального навантаження як в 

окремих мезоциклах, так і у річному циклі свідчить про її варіативність у 

спортсменок важкоатлетичного центру Рівненської області, залежно від  

спрямованості мезоциклів. Так, значення середньої ваги штанги спортсменок 

були найвищими у змагальних та контрольно-підготовчих мезоциклах (64,5 ± 

0,3 та 62,0 ± 0,5 кг відповідно). Найменший показник середньої ваги штанги у 

річному макроциклі у спортсменок спостерігається у базових мезоциклах (59,2 

± 0,4 кг). Середньогруповий показник середньої ваги штанги у річному циклі 

спортсменок становив – 61,3 ± 2,3 кг, що є найнижчим його значенням серед 

спортсменок інших важкоатлетичних центрів України. Необхідно зазначити, що у 

спортсменок цього центру спостерігається також відносно низькі показники 

інтенсивності навантаження у ривкових вправах у базових та контрольно-

підготовчих мезоциклах (ривкові вправи – 70,8 ± 1,1 та 72,4 ± 0,5 % відповідно), а 

у поштовхових вправах у базових та змагальних мезоциклах (71,4 ± 0,2 та 69,3 ± 

0,8 % відповідно), що більшою мірою пов’язано з великими навантаженнями у 

присіданнях у цих мезоциклах. Найвищі величини інтенсивності навантаження 

спортсменок у ривкових вправах спостерігають у змагальних мезоциклах (73,1 

± 0,8 %), а у поштовхових вправах у контрольно-підготовчих мезоциклах (71,7 ± 

0,5 %). Величина інтенсивності навантаження у річному циклі спортсменок у 

ривкових та поштовхових вправах становила – 71,9 ± 1,2 та 70,3 ± 1,1 % 

відповідно. 

 

3.3.3. Аналіз тренувальних навантажень спортсменок важких 

вагових категорій. За результатами порівняльного аналізу показників обсягу 

навантаження у річному макроциклі важкоатлеток групи важких вагових 
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категорій встановлена наявність відмінностей у спортсменок різних 

важкоатлетичних центрів України (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Показники загальної КПШ у тренувальному процесі річного 

циклу важкоатлеток групи важких вагових категорій: 

1 ‒ спортсменки Тернопільської області; 2 ‒ спортсменки Харківської області; 

3 ‒ спортсменки Донецької області; 4 ‒ спортсменки Запорізької області; 5 ‒ 

спортсменки Херсонської області; 6 ‒ спортсменки Рівненської області 
 

На основі аналізу щоденників тренувань у важкоатлеток групи важких 

вагових категорій встановлено, що найбільші величини загального обсягу 

навантаження у річному циклі (15066 ± 264,1 КПШ) спостерігаються у 

спортсменок важкоатлетичного центру Харківської області. Даний показник 

перевищує на 39,5 % середньогруповий показник обсягу навантаження 

(10802,83 КПШ), що був встановлений у річному циклі. Найменші величини 

загального обсягу тренувального навантаження (9101 ± 170,6 КПШ) було 

виявлено у спортсменок важкоатлетичного центру Херсонської області. 

Необхідно зазначити, що величини обсягу тренувального навантаження у 

різних періодах річного циклу у важкоатлеток групи важких вагових категорій 

різних важкоатлетичних центрів України мають між собою відмінності.  
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У підготовчому періоді загальний обсяг навантаження у спортсменок 

важкоатлетичного центру Тернопільської області становить – 2255, Харківської 

області – 3149, Донецької області – 1543, Запорізької області – 2475, Херсон- 

ської області – 2152, та Рівненської області – 2216 КПШ. 

Показники навантаження у спортсменок групи важких вагових категорій 

різних важкоатлетичних центрів України у змагальному періоді становлять: у 

спортсменок Тернопільської області – 854 КПШ, Харківської області – 1211, 

Донецької області – 1543, Запорізької області – 2274, Херсонської області – 

2646 та Рівненської області – 919 КПШ відповідно. 

Середньогрупова величина навантаження у перехідному періоді у 

спортсменок групи важких вагових різних важкоатлетичних центрів України 

також має суттєві відмінності. Так, середній показник навантаження у 

спортсменок важкоатлетичного центру Харківської області становить – 1985, а 

у спортсменок Запорізької області досягає максимуму – 2430. У представниць 

інших чотирьох важкоатлетичних центрів він знаходиться за межами річного 

циклу на всіх стартах протягом року. 

Аналіз показників середньої ваги штанги у річному циклі у важкоатлеток 

групи важких вагових категорій дозволяє стверджувати, що величини 

інтенсивності навантаження у спортсменок важкоатлетичних центрів 

Запорізької та Донецької областей є найвищими у цій групі (74,3 ± 4,0 та 74,2 

±1,7 кг відповідно ), рис. 3.13. 

Аналіз величин обсягу тренувального навантаження річного циклу у 

спортсменок важкоатлетичного центру Тернопільської області свідчить про 

відмінності у кількісних показниках у різних мезоциклах (табл. 3.16).  

Найвищі величини тренувального навантаження у спортсменок групи 

важких вагових категорій важкоатлетичного центру Тернопільської області 

спостерігаються у базових та контрольно-підготовчих мезоциклах (85970 ± 

1442,5 та 82768 ± 1341,5 кг, відповідно). 

Необхідно звернути увагу на те, що у структурі побудови тренувального 

процесу спортсменок важкоатлетичного центру цієї області показники обсягу 
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навантаження у втягувальних мезоциклах (73237 ± 1179,5 кг) виявилися більш 

високими, ніж у змагальних мезоциклах (64114 ± 1135,5 кг). При цьому, середній 

показник обсягу навантаження спортсменок цього центру у річному циклі 

становив – 679492 ± 1364,2 кг. 
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Рис. 3.13. Показники середньої ваги штанги у важкоатлеток групи важких 

вагових категорій у річному макроциклі: 

1 ‒ спортсменки Тернопільської області; 2 ‒ спортсменки Харківської 

області; 3 ‒ спортсменки Донецької області; 4 ‒ спортсменки Запорізької 

області; 5 ‒ спортсменки Херсонської області; 6 ‒ спортсменки Рівненської 
області 

 

На основі аналізу показників обсягу навантаження у різних структурних 

утвореннях тренувального процесу встановлено, що величина динаміки  

показників обсягу відповідає спрямованості мезоциклів та теоретико-

методичним основам підготовки спортсменів. Наприклад, найвищі величини 

навантаження у «контрольній» зоні інтенсивності 90-100 % спостерігаються у 

змагальних мезоциклах (2,6 ± 0,2%). Окрім цього, у цих мезоциклах 

збільшується навантаження у ривкових і поштовхових вправах (22,1 ± 0,1 та 24,4 

± 0,3 % відповідно) та зменшується обсяг загально-підготовчих вправ, порівняно 

з базовими та контрольно-підготовчими мезоциклами.  
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Таблиця 3.16 

Обсяг навантаження у спортсменок групи важких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Тернопільської області у річному циклі 
 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки  
Загальне 

КПШ  
втягуваль-

ний базовий контрольно-
підготовчий змагальний 

Sx   Sx   Sx   Sx   

Загальний обсяг* 
1043 1186 1120 854 9328 

± 164,83 ± 202,52 ± 224,60 ± 150,48 ± 194,71 
Зона інтенсивності 
90-100 % 

0,8 1,5 1,9 2,6 1,7 
± 0,81 ± 0,25 ± 0,86 ± 0,16 ± 0,70 

Ривкові вправи, % 
16,6 17,9 18,5 22,1 19,1 

± 2,45 ± 0,50 ± 2,85 ± 0,12 ± 2,25 
Поштовхові 
вправи, % 

18,5 19,8 20,8 24,4 21,1 
± 2,47 ± 0,15 ± 2,80 ± 0,29 ± 2,39 

Тяги ривкові, % 
10,4 9,3 7,4 6,7 8,5 

± 1,60 ± 0,31 ± 0,62 ± 0,17 ± 0,48 
Тяги поштовхові, 
% 

9,6 8,2 7,0 5,5 7,5 
± 1,68 ± 0,49 ± 1,05 ± 0,21 ± 1,58 

Присідання, % 
24,0 22,3 21,4 20,6 22,0 

± 1,36 ± 0,21 ± 1,14 ± 0,21 ± 1,25 

Жимові вправи, % 
11,1 9,6 9,0 7,8 9,3 

± 1,33 ± 0,10 ± 0,90 ± 0,21 ± 1,21 

Інші вправи, % 
10,1 12,7 15,9 12,8 12,5 

± 2,03 ± 0,32 ± 1,32 ± 0,45 ± 1,68 

Примітка: * - визначався у кількості піднімань штанги 
 

Однією з особливістю побудови тренувального процесу річного циклу у 

спортсменок даного важкоатлетичного центру є динаміка навантаження в 

інших вправах. Так, найвищі показники навантаження у цих вправах 

спостерігаються у контрольно-підготовчих мезоциклах (15,9 ± 1,3 %). Різниця у 

значеннях даного показника у базових та змагальних мезоциклах була  

мінімальною - 0,1 %, а навантаження у вправах становило – 12,7 ± 0,3 та 12,8 ± 0,5 

% відповідно. 
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Динаміка показників інтенсивності навантаження у річному циклі у 

спортсменок важкоатлетичного центру Тернопільської області також відповідає 

спрямованості мезоциклів. Найвищі значення інтенсивності навантаження 

(середньої ваги штанги) спостерігаються у контрольно-підготовчих та 

змагальних мезоциклах (73,9 ± 1,6 та 75,0 ± 0,1 кг). У базових та втягувальних 

мезоциклах у спортсменок цієї групи важкоатлетичного центру Тернопільської 

області показник середньої ваги штанги становив 72,5 ± 0,7 та 70,2 ± 2,0 кг, а 

середньо-групове значення цього показника становило – 72,8 ± 1,8 кг. При цьому, 

інтенсивність навантаження спортсменок цього центру в окремих вправах зростає 

відповідно до наближення терміну змагань. Так, інтенсивність навантаження у 

ривкових вправах у втягувальних мезоциклах становила – 68,5 ± 1,9 %, у базових 

мезоциклах вона трохи зросла – 69,8 ± 1,6 %, у контрольно-підготовчих мезоциклах ще 

підвищилась – 70,2 ± 1,8 %, а у змагальних досягла максимуму – 72,4 ± 0,4 %. 

Середньогрупове значення інтенсивності у ривкових вправах у річному циклі 

спортсменок становило – 70,4 ± 1,7 %. Подібно до динаміки інтенсивності 

навантаження у ривкових вправах, величина цього показника у поштовхових вправах 

зростає по мірі наближення змагань. У втягувальних мезоциклах інтенсивність 

навантаження спортсменок цього центру у поштовхових вправах становила – 67,7 ± 

1,5 %, у базових мезоциклах вона трохи зросла – 68,9 ± 1,3 %, у контрольно-підготовчих 

мезоциклах стала ще вищою – 69,4 ± 1,1 %, а у змагальних мезоциклах досягала свого 

максимуму – 70,6 ± 0,4 %. У річному циклі значення даного показника була трохи 

нижчою за інтенсивність тренування у ривкових вправах і становила – 69,2 ± 1,3 %. 

Аналіз показників зовнішньої сторони тренувального навантаження у 

мезоциклах у спортсменок важких вагових категорій важкоатлетичного центру 

Харківської області свідчить про те, що за показниками загального обсягу 

навантаження у річному циклі (108504 ± 2046,7 кг) спортсменки цього центру 

мають найвищі величини серед важкоатлеток спортивних центрів України. Так, 

наприклад, у відновних мезоциклах обсяг навантаження становив – 53386 ± 559,3 

кг, у витягувальних мезоциклах він зростає до – 84132 ± 1754,3 кг, у базових 

мезоциклах ще підвищується – 106051 ± 1126,6 кг, у контрольно-підготовчих 
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мезоциклах сягає максимуму – 111466 ± 1162,5 кг, а у змагальних мезоциклах 

зменшується на 20,0 % і становить – 89641 ± 1125,8 кг (табл. 3.17). 

Таблиця 3.17 

Обсяг навантаження у спортсменок групи важких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Харківської області у річному циклі 
 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки 
Загальне 

КПШ  
Sx   

віднов-
ний 

втягува-
льний базовий 

контрольно
-підготов-

чий 

змагаль-
ний 

Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   

Загальний обсяг* 
788 1211 1470 1513 1211 15066 

± 10,0 ± 123,5 ± 114,2 ± 112,5 ± 162,0 ± 264,1 
Зона інтенсив-
ності 90-100 % 

0 0,9 1,8 2,2 2,4 1,5 
— ± 0,05 ± 0,05 ± 0,10 ± 0,17 ± 0,96 

Ривкові вправи, 
% 

14,7 15,4 21,3 22,4 22,9 19,8 
± 0,05 ± 0,10 ± 0,34 ± 0,05 ± 0,31 ± 3,44 

Поштовхові 
вправи, % 

15,8 16,4 22,3 24,2 23,7 20,9 

± 0,05 ± 0,40 ± 0,29 ± 0,05 ± 0,50 ± 3,48 

Тяги ривкові, % 
11,5 10,6 9,6 7,9 6,4 9,0 

± 0,05 ± 0,15 ± 0,12 ± 0,05 ± 0,08 ± 1,85 
Тяги поштовхові, 
% 

10,5 10,2 9,3 7,6 7,0 8,8 
± 0,05 ± 0,10 ± 0,25 ± 0,05 ± 0,05 ± 1,40 

Присідання, % 
25,1 23,8 23,4 22,1 20,8 22,9 

± 0,05 ± 0,05 ± 0,37 ± 0,05 ± 0,22 ± 1,49 
Жимові вправи, 
% 

10,3 9,8 6,0 4,0 3,7 6,4 
± 0,05 ± 0,05 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,08 ± 2,68 

Інші вправи, % 
12,4 14,0 8,1 12,1 15,5 12,3 

± 0,10 ± 0,45 ± 0,67 ± 0,15 ± 0,50 ± 2,77 

Примітки: * - визначався у кількості піднімань штанги. 
 

У структурі річного циклу спортсменок групи важких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Харківської області встановлено наявні відновні 

мезоцикли. Але треба зазначити, що показники як обсягу так і інтенсивності 

тренувального навантаження у цих мезоциклах є досить високими. Так, 
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наприклад, величини обсягу тренувального навантаження у відновних мезоциклах 

становили – 53386 ± 559,3 кг. Разом з цим, позитивним є те, що у цих мезоциклах 

відсутнє навантаження у «контрольній» зоні інтенсивності 90-100 %. Необхідно 

звернути увагу на динаміку показників обсягу тренувального навантаження в інших 

вправах у різних структурних утвореннях річного циклу. Найвище значення даного 

показника спостерігається у змагальних та втягувальних мезоциклах (15,5 ± 0,5 та 14,0 ± 

0,5 % відповідно), а найнижче – у базових мезоциклах (8,1 ± 0,7 %). 

Аналіз динаміки показників тренувального навантаження важкоатлеток цього 

центру свідчить про доцільну варіативність інтенсивності навантаження в окремих 

мезоциклах річного циклу. На основі порівняльного аналізу показників 

зовнішньої сторони навантаження у спортсменок групи важких вагових 

категорій важкоатлетичного центру Харківської області встановлено, що 

величини середньої ваги штанги у них у річному циклі є найнижчими (72,0 ± 2,4 

кг) серед усіх спортсменок важкоатлетичних центрів України. Наприклад, у 

змагальних мезоциклах значення даного показника було найвищим і становило 

– 74,1 ± 0,7 кг, у контрольно-підготовчих мезоциклах воно зменшувалось – 73,7 ± 0,4 кг, 

у базових – 72,1 ± 0,3 кг, у втягувальних – 69,5 ± 0,1 кг відповідно, а у відновних 

виявилося найменшим – 67,8 ± 0,1 кг. Разом з цим, величини інтенсивності 

навантаження в окремих змагальних вправах у контрольно-підготовчих мезоциклах (у 

ривкових – 72,7 ± 0,3 % та поштовхових вправах – 70,7 ± 0,3 %) та змагальних 

мезоциклах (у ривкових – 72,8 ± 0,3 % та поштовхових вправах – 71,1 ± 0,4 %) 

знаходяться в межах норми, згідно нормативам, що наведені у навчальній  

програмі для ДЮСШ з важкої атлетики [108].  

Низькі величини інтенсивності навантаження у спортсменок цього важкоатле-

тичного центру у змагальних вправах спостерігаються у базових мезоциклах (ривкові – 

70,3 ± 0,6 та поштовхові вправи – 68,8 ± 0,3 %), у втягувальних мезоциклах (ривкові – 

67,7 ± 0,2 та поштовхові вправи – 66,9 ± 0,1 %) та відновних мезоциклах (ривкові – 67,2 

± 0,1 та поштовхові вправи – 66,8 ± 0,2 %), що стало причиною низьких показників 

інтенсивності тренувального навантаження у ривкових (70,4 ± 2,3 кг) та поштовхових 

(69,0 ± 1,8 %) вправах у річному циклі взагалі.  
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Побудова тренувального процесу у річному циклі у спортсменок важко- 

атлетичного центру Донецької області характеризується одним із найвищих 

показників середньої ваги штанги (74,2 ± 1,7 кг), порівняно із середньо-

груповими величинами обсягу тренувального навантаження у річному циклі. 

Аналіз динаміки показників обсягу тренувального навантаження у різних 

структурних утвореннях річного циклу свідчить про зростання цих величин у 

змагальних та спеціально-підготовчих вправах у змагальних та контрольно-

підготовчих мезоциклах (табл. 3.18).  

Таблиця 3.18 

Обсяг навантаження спортсменок групи важких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Донецької області у річному циклі 

 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки 
Загальне 

КПШ  
втягуваль-

ний базовий контрольно-
підготовчий змагальний 

Sx   Sx   Sx   Sx   

Загальний обсяг* 
370 970 961 871 9991 

± 60,3 ± 148,0 ± 165,0 ± 130,6 ± 238,6 
Зона інтенсив-
ності 90-100 % 

0 2,1 2,3 2,5 2,1 
— ± 0,05 ± 0,05 ± 0,08 ± 0,69 

Ривкові вправи, % 
15,2 20,7 21,9 22,8 20,9 

± 0,12 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,17 ± 0,05 
Поштовхові 
вправи, % 

15,1 22,5 24,2 24,9 22,9 
± 0,16 ± 0,25 ± 0,25 ± 0,08 ± 2,67 

Тяги ривкові, % 
12,6 9,4 6,2 5,7 7,8 

± 1,32 ± 0,08 ± 0,30 ± 0,24 ± 2,22 
Тяги поштовхові, 
% 

10,7 9,1 5,7 5,1 7,2 
± 0,81 ± 0,12 ± 0,30 ± 0,08 ± 2,05 

Присідання, % 
25,1 22,7 21,1 20,4 21,9 

± 1,96 ± 0,22 ± 0,05 ± 0,22 ± 1,41 

Жимові вправи, % 
11,5 9,6 7,9 7,9 8,9 

± 1,42 ± 0,08 ± 0,05 ± 0,69 ± 1,31 

Інші вправи, % 
9,8 6,0 13,2 13,2 10,4 

± 1,34 ± 0,39 ± 0,20 ± 0,99 ± 3,52 

Примітка: * - визначався у кількості піднімань штанги 
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Так, наприклад, загальний обсяг навантаження у спортсменок цього 

важкоатлетичного центру у втягувальних мезоциклах становив – 25900 ± 1365,5  

кг, у базових мезоциклах він сягав максимуму – 73291 ± 1130,6 кг, у контрольно- 

підготовчих мезоциклах трохи зменшувався – 71492 ± 1250,0 кг, у змагальних 

мезоциклах становив – 63578 ± 1511,6 кг, тоді як середньогрупова величина 

обсягу тренувального навантаження за рік становила – 740962 ± 1820,7 кг. 

Аналіз параметрів зовнішньої сторони навантаження у мезоциклах  

річного циклу у спортсменок групи важких вагових категорій важкоат-

летичного центру Донецької області свідчить про варіативність показників 

інтенсивності навантаження залежно від спрямованості мезоциклів. Разом із 

тим, наявні певні особливості побудови тренувального процесу в річному циклі 

спортсменок цього центру, порівняно зі спортсменками інших важкоатле-

тичних областей України. Так, наприклад, у спортсменок цього 

важкоатлетичного центру, найвищі величини середньої ваги штанги 

спостерігаються у базових та контрольно-підготовчих мезоциклах (75,6 ± 0,4 та 

74,4 ± 0,3 кг відповідно). Дещо нижчі показники середньої ваги штанги було 

зафіксовано у змагальних та втягувальних мезоциклах (73,0 ± 0,1 та 70,0 ± 0,9 кг). 

Динаміка показників інтенсивності навантаження у ривкових та 

поштовхових вправах також носить варіативний характер залежно від 

спрямованості мезоциклів. Так, наприклад, у спортсменок цієї області у 

змагальних мезоциклах показники інтенсивності у ривкових та поштовхових 

вправах є найнижчими (70,9 ± 0,1 та 69,7 ± 0,2 %), відносно значень показників у 

контрольно-підготовчих (72,4 ± 0,2 та 71,1 ± 0,1 % відповідно) та базових (72,4 ± 0,3 

та 70,7 ± 0,3 % відповідно) мезоциклах. Найменші величини інтенсивності 

навантаження спостерігаються у втягувальних мезоциклах (у ривкових – 66,0 ± 

1,5 та поштовхових вправах – 64,8 ± 1,5 %). При цьому, середньогрупове значення 

інтенсивності навантаження у спортсменок цього центру у ривкових вправах 

становило – 71,3 ± 1,8 %, а у поштовхових вправах – 69,9 ± 1,7 % відповідно. 
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Аналіз отриманих даних у спортсменок групи важких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Запорізької області дозволяє стверджувати про  

найвищі величини інтенсивності тренувального навантаження (середня вага 

штанги становила – 74,3 ± 4,0 кг) у річному циклі та достатньо високі показники 

обсягу навантаження (881167 ± 2644,0 кг) серед спортсменок усіх важкоатлетич- 

них центрів України (табл. 3.19).  

Таблиця 3.19 

Обсяг навантаження спортсменок групи важких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Запорізької області у річному циклі 

 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки 
Загальне  

КПШ 
Sx   

втягуваль-
ний базовий контрольно-

підготовчий змагальний 

Sx   Sx   Sx   Sx   

Загальний обсяг* 
2430 1620 1710 1516 11928 

± 512,2 ± 566,1 ±392,5 ± 261,7 ± 381,5 
Зона інтенсив-
ності 90-100 %  

1,8 1,7 2,1 2,1 1,9 
± 0,42 ± 0,40 ± 0,64 ± 0,50 ± 0,49 

Ривкові вправи, 
% 

21,1 20,8 22,1 22,1 21,6 
± 1,43 ± 0,53 ± 1,86 ± 1,03 ± 1,13 

Поштовхові 
вправи, % 

24,8 23,7 25,4 24,5 24,4 
± 2,21 ± 2,21 ± 1,84 ± 2,16 ± 1,82 

Тяги ривкові, % 
7,9 7,5 8,1 7,6 7,7 

± 1,18 ± 0,76 ± 0,98 ± 1,31 ± 1,12 
Тяги поштовхові, 
% 

7,8 6,7 7,6 6,6 6,9 
± 1,76 ± 0,26 ± 1,15 ± 1,33 ± 1,35 

Присідання, % 
23,1 23,3 21,9 22,4 22,6 

± 2,51 ± 1,66 ± 2,56 ± 2,04 ± 2,03 

Жимові вправи, % 
5,7 8,0 5,5 6,2 6,5 

±  1,04 ± 1,70 ± 1,00 ± 1,44 ± 1,33 

Інші вправи, % 
9,6 10,4 9,4 10,7 10,3 

± 1,64 ± 0,17 ± 2,02 ± 1,40 ± 1,68 

Примітка:* - визначався у кількості піднімань штанги 
 

Найвищі значення як загального обсягу (183222 ± 1246,2 та 129960 ± 1204,3 
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кг відповідно), так і середньої ваги штанги (75,4 ± 3,2 та 76,0 ± 3,5 кг відповідно) 

спостерігаються у важклатлеток даної області у втягувальних та контрольно-  

підготовчих мезоциклах, що не відповідає теоертико-методичним основам 

побудови тренувального процесу спортсменів у річному циклі. Згідно з 

основними засадами загальної теорії підготовки спортсменів, втягувальні 

мезоцикли повинні характеризуватися відносно невисоким сумарним 

тренувальним навантаженням та використовувати широке коло засобів 

загальної і допоміжної фізичної підготовки важкоатлеток. Найменші значення 

показників загального обсягу навантаження та середньої ваги штанги 

спостерігаються у базових (115133 ± 1194,3 і 72,0 ± 4,2 кг) та змагальних (112573 ± 

1299,5 і 74,9 ± 4,0 кг) мезоциклах. 

Аналіз зовнішньої сторони навантаження у структурі мезоциклів також 

підтверджує невідповідність показників обсягу та інтенсивності навантаження 

спрямованості мезоциклів. Так, наприклад, найвищі значення обсягу та 

інтенсивності навантаження у поштовхових вправах, спостерігається у 

втягувальних мезоциклах (24,8 ± 2,2 та 70,9 ± 2,5 % відповідно), а найвищі 

значення навантаження у загально-підготовчих вправах (КПШ у присіданнях, 

жимових вправах та інших вправах) було встановлено у змагальних мезоциклах 

 (22,4 ± 2,0; 6,2 ± 1,4; 10,7 ± 1,4 %), відповідно. 

Динаміка показників інтенсивності навантаження у змагальних вправах 

впродовж річного циклу також не відповідає спрямованості тренувальних 

занять мезоциклів. Так, наприклад, найменші величини інтенсивності 

навантаження у ривкових та поштовхових вправах у структурі річного циклу у 

важкоатлеток Запорізької області було виявлено у базових та змагальних 

мезоциклах (68,6 ± 1,9 та 68,3 ± 2,3 %; 70,3 ± 2,2 та 70,0 ± 2,1 % відповідно), а найвищі 

величини у контрольно-підготовчих та втягувальних мезоциклах (70,9 ± 2,3 і 71,0 

± 2,7; 70,7 ± 2,6 і 70,9 ± 2,5 %), відповідно. При цьому, середній показник 

інтенсивності тренувального навантаження важкоатлеток цієї області у 

ривкових та поштовхових вправах у річному циклі становив – 69,9 ± 2,5 та 69,8 ± 

2,5 % відповідно. 
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На основі аналізу величин тренувального навантаження у мезоциклах 

річного циклу у важкоатлеток групи важких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Херсонської області було встановлено, що показники 

загального обсягу навантаження (656592 ± 1171,3 кг) та середньої ваги штанги 

(72,1 ± 1,2 кг ) у річному циклі є найнижчими, порівняно з даними спортсменок 

інших спортивних центрів (табл. 3.20). 

Таблиця 3.20 

Обсяг навантаження спортсменок групи важких вагових категорій 

важкоатлетичної школи Херсонської області в річному циклі 
 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки 
Загальне 

КПШ 
 Sx   

втягу-
вальний базовий контрольно-

підготовчий змагальний 

Sx   Sx   Sx   Sx   

Загальний обсяг* 
1024 1150 991 882 9101 

± 140,3 ± 101,3 ± 220,5 ± 201,1 ± 170,6 
Зона інтенсивності 
90-100 % 

1,5 1,7 2,1 2,9 2,2 
± 0,70 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,25 ± 0,55 

Ривкові вправи, % 
22,0 22,8 23,3 23,7 23,1 

± 0,95 ± 0,25 ± 0,15 ± 0,26 ± 0,60 
Поштовхові 
вправи, % 

22,5 23,9 26,2 25,5 24,8 
± 1,52 ± 0,08 ± 0,35 ± 0,61 ± 1,25 

Тяги ривкові, (%) 
9,0 8,6 6,4 5,8 7,2 

± 1,70 ± 0,26 ± 0,15 ± 0,24 ± 1,36 
Тяги поштовхові, 
% 

7,9 7,4 6,7 4,6 6,4 
± 1,02 ± 0,08 ± 0,05 ± 0,33 ± 1,29 

Присідання, % 
22,5 22,1 20,5 21,4 21,5 

± 1,96 ± 0,12 ± 0,05 ± 0,59 ± 0,77 

Жимові вправи, % 
7,1 6,9 5,4 8,1 7,0 

± 1,05 ± 0,21 ± 0,25 ± 0,78 ± 1,11 

Інші вправи,% 
9,0 8,4 11,8 10,9 10,1 

± 1,20 ± 0,25 ± 0,00 ± 0,24 ± 1,40 

Примітка:* - визначався у кількості піднімань штанги 
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Аналіз засвідчує про невідповідність параметрів тренувального 

навантаження певній кваліфікації та етапу багаторічної підготовки 

спортсменок. Разом з цим, динаміка величин тренувального навантаження у 

різних мезоциклах співпадає із спрямованістю показників обсягу та 

інтенсивності навантаження у мезоциклах річного циклу. Недоліком є низькі 

величини обсягу навантаження у різних мезоциклах тренувального процесу. 

Наприклад, показники загального обсягу тренувального навантаження у 

втягувальних мезоциклах становили – 71782 ± 1658,4 кг, у базових мезоциклах вони 

зросли – 82048 ± 1960,68 кг, у контрольно-підготовчих мезоциклах знову зменшились – 

71961 ± 1684,2 кг, у змагальних мезоциклах стали мінімальними – 64915 ± 1459,8.  

Динаміка показників середньої вага штанги у структурних утвореннях  

тренувального процесу річного циклу важкоатлеток цого центру відповідає 

спрямованості мезоциклів. Найвищі величини інтенсивності навантаження спортсменок 

було встановлено у змагальних та контрольно-підготовчих мезоциклах (73,7 ± 0,4 та 

72,7 ± 0,5 кг). У базових та втягувальних мезоциклах величини середньої ваги штанги 

важкоатлеток є значно меншими – 71,4 ± 0,2 і 70,1 ± 1,1 кг відповідно. 

Необхідно звернути увагу на динаміку обсягу тренувального навантажен- 

ня в жимових та в інших вправах у різних мезоциклах річного циклу. Зокрема, 

найбільше значення КПШ у жимових вправах було встановлено у спортсменок у 

змагальних мезоциклах (8,1 ± 0,8 %), а в інших вправах – у контрольно-підготовчих 

та змагальних мезоциклах (11,8 ± 0,1 % та 10,9 ± 0,2 % відповідно), що свідчить про 

зростання навантаження у даних вправах за рахунок зменшення показників 

навантаження у тягах ривкових та поштовхових. 

Подібно до динаміки обсягу тренувального навантаження у річному  

циклі у спортсменок важкоатлетичного центру Херсонської області показники 

інтенсивності навантаження у ривкових та поштовхових вправах відповідають 

спрямованості мезоциклів. Найвищі значення інтенсивності навантаження у 

змагальних вправах встановлено у змагальних та контрольно-підготовчих 

мезоциклах (у ривкових вправах – 72,1 ± 0,2 % та 71,1 ± 0,2 %; у поштовхових - 70,2 

± 0,4 та 70,1 ± 0, 5 %). Найнижчі значення інтенсивності навантаження 



137 

важкоатлеток цієї області було виявлено у базових та втягувальних мезоциклах 

(у ривкових вправах – 70,6 ± 0,1 та 70,0 ± 0,7 %; у поштовхових вправах – 68,5 ± 0,6 та 

67,4 ± 0,8 % відповідно). При цьому, що середньогрупове значення показника 

інтенсивності навантаження у річному циклі було значно вищим у ривкових – 

71,1 ± 0,8 %, та у поштовхових вправах – 69,3 ± 1,1 %. 

Побудова тренувального процесу в структурі річного циклу підготовки 

спортсменок важкоатлетичного центру Рівненської області характеризується 

одними із найнижчих величин інтенсивності тренувального навантаження. 

Значення середньої ваги штанги становить 72,1 ± 2,2 кг; інтенсивності 

навантаження у ривкових вправах ще менше – 71,3 ± 1,2 %; інтенсивності 

навантаження у поштовхових вправах ще менше – 69,9 ± 1,0 %. Значення загального 

показника обсягу тренувального навантаження у річному циклі також є 

низьким – 677736 ± 1295,5 кг. Показники обсягу тренувального навантаження у 

різних структурних утвореннях річного циклу також є досить низькими. Так, 

загальний обсяг навантаження у базових мезоциклах у спортсменок цього 

важкоатлетичного центру становив – 80155 ± 1375,1 кг, у контрольно-

підготовчих мезоциклах він зменшився – 75384 ± 1369,6 кг, а у змагальних 

мезоциклах досяг мінімуму – 68783 ± 1550,9 кг. 

Аналіз величин зовнішньої сторони тренувального навантаження у 

мезоциклах річного циклу у спортсменок групи важких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Рівненської області свідчить про варіативність 

показників обсягу та інтенсивності тренувального навантаження залежно від 

спрямованості мезоциклів різних типів (табл. 3.21). 

Разом з тим, встановлено певні відмінності у побудові тренувального 

процесу річного циклу у спортсменок цієї області, порівняно зі спортсменками 

інших важкоатлетичних центрів України. Так, наприклад, найвище значення 

показника обсягу тренувального навантаження спортсменок цього центру в 

інших вправах становив у змагальних мезоциклах – 12,4 ± 0,3 %, порівняно із 

значеннями навантаження у інших структурних утвореннях річного циклу. 
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Таблиця 3.21 

Обсяг навантаження у спортсменок групи важких вагових категорій 

важкоатлетичного центру Рівненської області у річному циклі 
 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки 
Загальне  

КПШ  
базовий контрольно-

підготовчий змагальний 

Sx   Sx   Sx   

Загальний обсяг* 
1144 1036 919 9403 

± 190,6 ± 165,0 ± 208,0 ± 190,4 
Зона інтенсивності 
90-100 %  

1,2 1,6 2,5 1,7 
± 0,17 ± 0,05 ± 0,08 ± 0,59 

Ривкові вправи, % 
20,2 21,2 22,7 21,2 

± 0,39 ± 0,20 ± 0,09 ± 1,13 
Поштовхові 
вправи, % 

21,1 23,6 25,1 23,0 
± 0,17 ± 0,40 ± 0,08 ± 1,78 

Тяги ривкові, % 
10,1 8,2 6,9 8,6 

± 0,41 ± 0,05 ± 0,08 ± 1,44 

Тяги поштовхові, % 
8,2 6,5 4,9 6,7 

± 0,56 ± 0,05 ± 0,08 ± 1,47 

Присідання, % 
23,0 22,2 21,2 22,2 

± 0,50 ± 0,05 ± 0,22 ± 1,85 

Жимові вправи, % 
9,7 7,6 6,9 8,3 

± 0,38 ± 0,30 ± 0,12 ± 1,31 

Інші вправи, % 
7,8 10,9 12,4 10,0 

± 0,26 ± 0,05 ± 0,29 ± 2,07 

Примітка: * - визначався у кількості піднімань штанги 
 

Значення показників інтенсивності тренувального навантаження є 

подібними до динаміки показників обсягу навантаження відповідають 

основним завданням відповідних мезоциклів. Так, наприклад, у змагальних 

мезоциклах показники інтенсивності навантаження (середня вага штанги) у 

спортсменок цього центру становили – 74,9 ± 0,2 кг, у ривкових вправах – 72,5 ± 

0,2 %, у поштовхових вправах – 70,9 ± 0,1 % відповідно. Значення даних показників 
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важкоатлеток цієї області у контрольно-підготовчих мезоциклах є нижчими за 

показники інтенсивності навантаження у змагальних мезоциклах – 72,8 ± 0,1 кг; 71,9 ±  

0,5 %; 70,4 ± 0,1 % відповідно. У базових мезоциклах показники інтенсивності 

тренувального навантаження спортсменок цього центру є найнижчими серед інших 

структурних утворень річного циклу – 70,0 ± 0,7 кг; 70,1 ± 0,9 %; 68,9 ± 0,6 % 

відповідно. 

 

3.4. Індивідуалізація побудови тренувального процесу важкоатлеток 

різних груп вагових категорій 

 

Індивідуалізація тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток 

передбачає побудову річного циклу із урахуванням особливостей та 

відмінностей, притаманних даним групам вагових категорій. Урахування цих 

особливостей допоможе побудувати раціональну структуру тренувального 

процесу важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Для визначення цих особливостей та відмінностей нами, на основі даних 

щоденників 45 кваліфікованих спортсменок 16-18 років шести 

важкоатлетичних центрів України, було визначено середньогрупові значення 

тренувального навантаження у важкоатлеток різних груп вагових категорій у 

різних мезоциклах річного циклу. 

Порівняльний аналіз показників середньої кількості піднімань штанги у 

різних мезоциклах та мікроциклах підготовки важкоатлеток різних груп 

вагових категорій шести важкоатлетичних центрів України свідчить про 

достовірні відмінності у величинах обсягу навантаження (табл. 3.22). 

Зокрема, середньо-групове навантаження у мезоциклах річного циклу в 

групі важкоатлеток легких вагових категорій становить – 1311 ± 436,1, у 

спортсменок середніх вагових категорій вона зменшується – на 5,6 % (1237 ± 

405,1), а у спортсменок важких вагових категорій – на 11,7 % (1157 ± 393,1) 

відповідно. Достовірні відмінності за критерієм Мана-Уітні встановлено між 

навантаженнями спортсменок І та ІІІ групами вагових категорій (р<0,05). 
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Таблиця 3.22 

Порівняльний аналіз показників тренувального навантаження 

важкоатлеток 16-18 років у різних групах вагових категорій у річному циклі 

Показники 
навантаження  

Група вагових категорій Критерій 
Манна-Уітні* (р) 

Перша Друга Третя 
1 і 2 2 і 3 1 і 3 Sx   Sx   Sx   

Середня значення у 
мезоциклах 1311 ± 436,1 1237 ± 405,1 1157 ± 393,1 >0,05 >0,05 <0,05* 

Зона інтенсивності 
90-100 % 2,6 ± 0,30 2,3 ± 0,25 1,9 ± 0,22 >0,05 >0,05 <0,05* 

Ривкові вправи, % 21,1 ± 1,37 21,8 ± 0,64 21,0 ± 1,29 >0,05 >0,05 >0,05 

Поштовхові вправи, 
% 22,5 ± 1,49 23,8 ± 1,34 22,9 ± 1,47 <0,05* >0,05 >0,05 

Тяги ривкові, % 9,7 ± 1,21 8,6 ± 1,22 8,1 ± 0,61 <0,05* >0,05 <0,05* 

Тяги поштовхові, % 8,3 ± 1,00 7,6 ± 0,88 7,2 ± 0,77 >0,05 >0,05 <0,05* 

Присідання, % 23,6 ± 1,03 24,2 ± 0,86 22,2 ± 0,44 >0,05 <0,05* <0,05* 

Жимові вправи, % 6,8 ± 1,34 6,1 ± 0,80 7,7 ± 1,13 >0,05 >0,05 >0,05 

Інші вправи, % 8,1 ± 0,58 7,9 ± 1,00 10,9 ± 1,06 >0,05 <0,05* <0,05* 

Примітка:* - достовірність відмінностей між групами за непараметричним 
критерієм Манна-Уітні 

 
Також встановлено відмінності у навантаженнях у «контрольній» зоні 

інтенсивності 90-100 % у різних мезоциклах між важкоатлетками у групах 

легких та важких вагових категорій (2,6 % та 1,9 % відповідно). Як і у 

попередньому показнику, спортсменки важких вагових категорій мають значно 

менші величини цього показника, ніж ті, що рекомендовані фахівцями у діючій 

навчальній програмі для спортсменів ДЮСШ [108]. 

У величинах навантаження у ривкових вправах у мезоциклах 

тренувального процесу важкоатлеток різних груп вагових категорій 

достовірних відмінностей не встановлено. Всі показники знаходяться у межах 
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норми, відповідно до вимог навчальної програми для ДЮСШ для важкоатлеток 

відповідної спортивної кваліфікації (р > 0,05). 

Однак, у значеннях КПШ у поштовхових вправах у мезоциклах 

тренувального процесу між важкоатлетками легких (22,5 ± 1,5 % від загальної 

кількості КПШ) та середніх (23,8 ± 1,3 % від загальної кількості КПШ) вагових 

категорій встановлено суттєві відмінності. У І групі спортсменок даний 

показник дещо нижчий (див. табл. 3.21). Тут спостерігається різниця із  

нормативом, що наведений у діючій навчальній програмі для ДЮСШ, в якій 

відсоткові значення навантаження у поштовхових вправах для всіх груп 

вагових категорій є однаковими [108]. 

Значення навантаження у тягах ривкових (9,7 ± 1,2 %) та тягах 

поштовхових (8,3 ± 1,0 %) є найвищими у І групі важкоатлеток (див. табл. 3.22). 

На нашу думку, це пов’язано із вищим рівнем спеціальної фізичної 

підготовленості важкоатлеток групи легких вагових категорій та можливістю 

виконувати більші відносні обсяги тренувальної роботи високої інтенсивності. 

Разом із цим, у ІІІ групі вагових категорій спостерігається найнижче 

значення навантаження у присіданнях (22,2 ± 0,4 %), порівняно із 

спортсменками групи легких вагових категорій (23,6 ± 1,0 %) та спортсменками 

середніх вагових категорій (24,3 ± 0,9 %) відповідно. В останніх двох групах 

важкоатлеток ці середньогрупові значення перевищують середні дані, що 

викладені у спеціальній літературі [108]. 

Значення навантаження у групі інших вправ, до яких належать такі 

спеціальні вправи, як протяжки, нахили тощо, показник КПШ у ІІІ групі 

спортсменок є найвищим і становить – 10,9 ± 1,1 % від загальної кількості 

навантаження (див. табл. 3.46). В інших двох групах спортсменок (легкої та 

середньої груп) відповідно ці значення (8,1 ± 0,6 та 7,9 ± 1,0 %) є дещо 

нижчими, від середньо-групових даних спеціалізованої літератури [108]. 

Нижче представлено середньо-групові значення навантаження у групах 

вправ у важкоатлеток різних груп вагових категорій у втягувальних мезоциклах 

(табл. 3.23). 
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Таблиця 3.23 

Тренувальне навантаження важкоатлеток 16-18 років різних груп 

вагових категорій у втягувальних мезоциклах  

Показники 
навантаження 
(КПШ) 

Група вагових категорій Критерій 
Мана-Уітні* (р) 

Перша Друга Третя 
1 і 2 2 і 3 1 і 3 

Sx   Sx   Sx   
Середня значення 
у мезоциклах 1381 ± 119,9 1266 ± 167,9 1216 ± 151,1 >0,05 >0,05 >0,05 

Зона інтенсивності 
90-100 % 1,5 ± 0,95 1,2 ± 0,81 1,0 ± 0,70 >0,05 >0,05 <0,05 

Ривкові вправи, % 17,8 ± 3,03 18,4 ± 3,46 18,1 ± 3,25 >0,05 >0,05 >0,05 

Поштовхові 
вправи, % 18,9 ± 4,33 19,4 ± 4,79 19,5 ± 4,10 >0,05 >0,05 >0,05 

Тяги ривкові, % 11,2 ± 1,66 10,4 ± 2,22 10,1 ± 1,77 >0,05 >0,05 <0,05 

Тяги поштовхові, % 9,9 ± 1,09 9,2 ± 1,24 9,2 ± 1,32 >0,05 >0,05 >0,05 

Присідання, % 25,2 ± 1,44 25,4 ± 0,79 23,7 ± 0,98 >0,05 <0,05 <0,05 

Жимові вправи, % 8,0 ± 3,24 8,4 ± 2,73 9,0 ± 2,53 >0,05 >0,05 <0,05 

Інші вправи, % 9,1 ± 1,86 8,9 ± 2,71 10,5 ± 1,98 >0,05 <0,05 <0,05 
Примітка: * - достовірність відмінностей між групами за непараметричним 

критерієм Манна-Уітні 

 
Аналіз даних табл. 3.23 показує, що значення навантаження у 

важкоатлеток групи легких вагових категорій є найвищими і становлять – 1381 

± 119,9, тоді як у спортсменок середніх вагових категорій воно зменшується –  

на 8,3 % (1266 ± 167,9), а у групі спортсменок важких вагових категорій – на 

12,0 % (1216 ± 151,0) відповідно. Достовірні відмінності за критерієм Манна-

Уітні між важкоатлетками різних вагових категорій у цих групах не 

встановлено (р > 0,05). 

Разом із цим, встановлено достовірні відмінності у значеннях 

навантаження у зоні інтенсивності 90-100 % у втягувальних мезоциклах між 

важкоатлетками легких та важких вагових категорій (1,5 % та 1,0 % 
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відповідно). Як і передбачалося, всім спортсменкам різних груп вагових 

категорій у втягувальних мезоциклах притаманні нижчі показники 

інтенсивності у цій зоні, ніж відповідні показники підготовчого періоду, що 

викладені у діючій навчальній програмі для ДЮСШ [108]. 

У значеннях навантаження у ривкових та поштовхових вправах у 

втягувальних мезоциклах між важкоатлетками різними груп вагових категорій 

достовірних відмінностей не виявлено (р > 0,05). Усі показники виявилися 

нижчими від нормативів підготовчого періоду річного циклу, зазначеного у 

навчальній програмі для ДЮСШ для важкоатлеток відповідної спортивної 

кваліфікації на етапі спеціалізованої базової підготовки [108]. 

Значення навантажень у тягах ривкових є найвищими (11,2 ± 1,7 %) у 

спортсменок І групи вагових категорій. Така ж тенденція за даним значенням 

спостерігалася і у середньо-групових величинах важкоатлеток в інших 

мезоциклах річного циклу (див. табл. 3.23). 

У значеннях навантаження у тягах поштовхових у втягувальних 

мезоциклах тренувального процесу у спортсменок різних груп вагових 

категорій достовірних відмінностей не встановлено (р > 0,05). Всі ці показники 

знаходяться у межах середньо-групових нормативів, що зазначені у навчальній 

програмі для ДЮСШ [108]. 

У спортсменок ІІІ групи вагових категорій встановлено найнижче 

значення навантаження у присіданнях (23,7 ± 0,9 %), порівняно із 

спортсменками легких вагових категорій (25,2 ± ±1,4 %) та середніх вагових 

категорій (25,4 ± 0,8 %) відповідно. В останніх двох групах показники КПШ у 

присіданнях перевищують середньо-групові дані нормативів спеціальної 

літератури для підготовчого періоду річного циклу. 

Значення навантаження в інших вправах у втягувальних мезоциклах 

важкоатлеток групи важких вагових категорій є найвищим і становлять – 10,5 ± 

1,9 % від загальної кількості КПШ (див. табл. 3.23). В інших двох групах 

вагових категорій величини навантажень спортсменок є дещо нижчими (на 13,3 
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і 15,2 %, p < 0,05), від середньо-групових значень, що викладені у спеціальній 

літературі [108]. 

Величини навантаження у жимових вправах є найвищими у спортсменок 

групи важких вагових категорій, порівняно із спортсменками легких вагових 

категорій (див. табл. 3.23).  

Нижче представлено значення навантаження у групах вправ для 

важкоатлеток у базових мезоциклах річного циклу (табл. 3.24).  

Таблиця 3.24 

Тренувальне навантаження важкоатлеток 16-18 років різних груп  

вагових категорій у базових мезоциклах  

Показники 
навантаження 

Група вагових категорій Критерій 
Манна-Уітні* (р) 

Перша Друга Третя 
1 і 2 2 і 3 1 і 3 Sx   Sx   Sx   

Середне значення 
у мезоциклах 1415 ± 146,8 1352 ± 133,2 1257 ± 119,5 >0,05 >0,05 <0,05 

Зона інтенсивності 
90-100 % 2,4 ± 0,35 2,1 ± 0,27 1,7 ± 0,29 >0,05 >0,05 <0,05 

Ривкові вправи, % 20,4 ± 1,46 21,5 ± 1,16 20,6 ± 1,45 <0,05 <0,05 >0,05 

Поштовхові 
вправи, % 21,4 ± 1,74 23,0 ± 0,98 22,2 ± 1,40 <0,05 >0,05 >0,05 

Тяги ривкові, % 10,4 ± 1,44 9,6 ± 1,24 9,1 ± 0,84 >0,05 >0,05 <0,05 

Тяги поштовхові, % 9,3 ± 1,36 8,7 ± 1,34 8,1 ± 0,89 >0,05 >0,05 <0,05 

Присідання, % 24,3 ± 0,93 24,7 ± 0,69 22,8 ± 0,48 >0,05 <0,05 <0,05 

Жимові вправи, % 7,1 ± 1,91 6,9 ± 1,30 8,3 ± 1,46 >0,05 <0,05 <0,05 

Інші вправи, % 6,8 ± 2,12 5,7 ± 2,45 8,9 ± 2,13 >0,05 <0,05 <0,05 

Примітка: * - достовірність відмінностей між групами за непараметричним 
критерієм Манна-Уітні 

 
Аналіз даних табл. 3.24 показує, що найвище значення КПШ у базових 
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мезоциклах річного циклу спостерігається у спортсменок групи легких вагових 

категорій – 1415 ± 146,8, тоді як у спортсменок ІІ групи вагових категорій воно 

– на 4,5 % є меншим (1352 ± 133,3), а у спортсменок ІІІ групи вагових категорій 

ще меншим – на 11,2 % (1257 ± 119,5) відповідно. Достовірні відмінності за 

критерієм Манна-Уітні встановлено між групами важкоатлеток легких та 

важких вагових категорій (р<0,05).  

Встановлено достовірні відмінності за показником інтенсивності  

навантаження у «контрольній» зоні інтенсивності 90-100 % у базових 

мезоциклах між спортсменками груп легких та важких вагових категорій (2,4 ± 

0,4 та 1,7 ± 0,3 % відповідно). Для спортсменок групи важких вагових категорій 

у базових мезоциклах притаманні нижчі показники, ніж середньогрупові 

значення підготовчого періоду, що рекомендовані фахівцями згідно діючої 

навчальної програми для ДЮСШ [108]. Варто зауважити, що це носить вже 

системний характер щодо даного показника. 

Найвище значення навантаження у важкоатлеток у ривкових вправах у 

базових мезоциклах виявлено у групі середніх вагових категорій (21,5 ± 1,2 %), 

порівняно із спортсменками легких та важких вагових категорій (20,4 ± 1,5 та 

20,6 ± 1,5 % відповідно). Всі ці показники знаходяться у межах нормативів, що 

викладені у навчальній програмі для ДЮСШ для важкоатлеток відповідної 

спортивної кваліфікації (див. табл. 3.24).  

Подібна тенденція спостерігається і у показниках навантаження у 

поштовхових вправах, де у спортсменок групи середніх вагових категорій 

виявився найвищий показник навантаження (23,0 ± 0,8 %). 

У тягах ривкових та тягах поштовхових найменші достовірно відмінні 

значення навантажень (9,1 ± 0,4 та 8,1 ± 0,9 % відповідно) має група спорт-

сменок важких вагових категорій, порівняно із іншими двома групами вагових 

категорій (див. табл. 3.24). Всі дані показники тренувального навантаження у 

цих групах вправ знаходяться у межах середніх нормативів, що викладені у 

спеціальній літературі [108]. 
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Аналіз тренувального навантаження юних спортсменок у базових мезо-

циклах у присіданнях показує, що найменші значення навантаження (22,8 ± 0,5 

%), мають важдкоатлетки ІІІ групи вагових категорій, порівняно із спорт-

сменами легких (24,3 ± 0,9 %) та середніх (24,7 ± 0,7 %) вагових категорій. В 

останніх двох групах важкоатлеток значення навантажень у присіданнях  

перевищують середньо-групові дані, що викладені у спеціальній літературі для 

спортсменок у підготовчому періоді річного циклу. 

Подібно до значень навантаження для спортсменок у витягувальних 

мезоциклах річного циклу значення КПШ в інших вправах у базових 

мезоциклах тренувального процесу також є найбільшими у спортсменок групи 

важких вагових категорій (8,9 ± 2,1 %), табл. 3.25.  

Таблиця 3.25 

Тренувальне навантаження важкоатлеток 16-18 років різних груп вагових 

категорій у контрольно-підготовчих мезоциклах   

Показники 
навантаження 
(КПШ) 

Групи вагових категорій Критерій 
Манна-Уітні* (р) 

Перша Друга Третя 
1 і 2 2 і 3 1 і 3 Sx   Sx   Sx   

Середня значення 
у мезоциклах 1427 ± 121,5 1319 ± 188,5 1222 ± 185,6 >0,05 >0,05 <0,05 

Зона інтенсивності 
90-100 % 2,7 ± 0,31 2,4 ± 0,26 2,0 ± 0,24 >0,05 >0,05 <0,05 

Ривкові вправи, % 22,0 ± 1,84 23,0 ± 1,04 21,5 ± 1,49 <0,05 <0,05 >0,05 

Поштовхові 
вправи, % 23,8 ± 2,49 25,9 ± 0,78 24,0 ± 1,68 <0,05 <0,05 >0,05 

Тяги ривкові, % 9,6 ± 1,89 8,0 ± 1,16 7,3 ± 0,79 <0,05 >0,05 <0,05 

Тяги поштовхові, % 8,1 ± 1,17 7,2 ± 0,76 6,8 ± 0,66 >0,05 >0,05 <0,05 

Присідання, % 23,3 ± 1,61 23,1 ± 1,85 21,5 ± 0,61 >0,05 <0,05 <0,05 

Жимові вправи, % 5,5 ± 1,68 4,8 ± 1,58 6,6 ± 1,72 >0,05 <0,05 <0,05 

Інші вправи, % 7,7 ± 1,75 8,0 ± 2,74 12,2 ± 2,02 >0,05 <0,05 <0,05 
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Примітка: * - достовірність відмінностей між групами за непараметричним 
критерієм Манна-Уітні 

 

В інших двох групах вагових категорій показники юних важкоатлеток 

дещо менші (у групі легких вагових категорій вони становлять – 6,8 ± 2,1 %; а у 

групі середніх вагових категорій відповідно – 5,7 ± 2,4 %). Середнегрупові  

значення навантаження в інших вправах у спортсменок усіх груп вагових 

категорій у базових мезоциклах є меншим, ніж середньогрупові нормативи, що 

наведені у навчальній програмі для ДЮСШ для важкоатлеток у підготовчому 

періоду [108]. 

Обсяг навантаження в жимових вправах у юних важкоатлеток також дос-

товірно більший (8,3 ± 1,5 %) у групі спортсменок важких вагових категорій,  

порівняно із спортсменками двох інших груп вагових категорій. 

У юних важкоатлеток у контрольно-підготовчих мезоциклах річного циклу 

найбільше навантаження встановлено у І групі вагових категорій (1427± 121,5), 

тоді як у спортсменок ІІ групи вагових категорій воно менше – на 7,6 % (1319 ± 

188,5), а у спортсменок ІІІ групи вагових категорій воно є ще меншим – на 14,4 

% (1222 ± 185,6). Достовірні відмінності за критерієм Манна-Уітні встановлено 

між групами у важкоатлеток легких та важких вагових категорій (р<0,05). 

Група спортсменок важких вагових категорій має значно менші значення КПШ, 

подібно як це було і у базових мезоциклах річного циклу (див. табл. 3.25). 

У контрольно-підготовчих мезоциклах річного циклу виявлено 

відмінності за показником КПШ у «контрольній» зоні інтенсивності 90-100 % 

між важкоатлетками І та ІІІ групами вагових категорій (2,7 ± 0,3 та 2,0 ± 0,2 %) 

(див. табл. 3.24). Варто зауважити, що така сама тенденція щодо розподілу 

даного показника інтенсивності навантаження спортсменок була встановлена і 

в попередніх мезоциклах тренувального процесу. 

Аналіз значень навантаження у ривкових вправах у контрольно-

підготовчих мезоциклах показує, що виявлено достовірно більший показник у 
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спортсменок групи середніх вагових категорій (23,0 ± 1,0 %), порівняно із 

важкоатлетками легких та важких груп вагових категорій (22,0 ± 1,8 та 21,5 ± 

1,5 % відповідно). Всі показники тренувального навантаження у ривкових 

вправах знаходяться у межах нормативів, що наведені в матеріалах навчальної 

програми для ДЮСШ відповідно для підготовчого періоду (див. табл. 3.25).  

Подібна тенденція спостерігається і у значення тренувального наван-

таження спортсменок у поштовхових вправах. Тут, найвищі значення мають 

важкоатлетки ІІ групи вагових категорій (25,9 ± 0,8 %). Подібна особливість 

структурного утворення тренувального процесу для важкоатлеток 16-18 років 

щодо даного показника спостерігалась і у попередніх мезоциклах річного 

циклу. 

Аналіз значень навантаження у важкоатлеток у тягах ривкових та 

поштовхових показує, що найвищі показники у контрольно-підготовчих 

мезоциклах (9,6 ± 0,9 % та 8,1 ± 1,2 %  відповідно) має група спортсменок 

легких вагових категорій (див. табл. 3.25). Така ж сама тенденція за вмістом 

даного показника у мезоциклах річного циклу спостерігалася і у втягувальних 

мезоциклах тренувального процесу. Всі наведені вище значення знаходяться у 

межах середньогрупових нормативів, що зазначені у спеціальній літературі 

[108]. 

Аналіз значень тренувального навантаження юних спортсменок у  

присіданнях у контрольно-підготовчих мезоциклах свідчить, що у ІІІ групі 

вагових категорій це значення є найменшим (21,5 ± 0,6 %), порівняно із 

спортсменками легких (23,3 ± 1,6 %) та середніх (23,1 ± 1,8 %) вагових  

категорій. У важкоатлеток останніх двох групах значення навантаження у 

присіданнях перевищують середньо-групові значення підготовчого періоду, що 

наведені в спеціальній літературі як нормативи для мезоциклів річного циклу. 

Подібно до показників навантаження інших мезоциклів значення КПШ у 

юних спортсменок в інших вправах у контрольно-підготовчих мезоциклах є 

найбільшим у важкоатлеток групи важких вагових категорій (12,2 ± 2,0 %). Тоді 

як у спортсменок інших двох груп вагових категорій, вони є значно нижчими (у 
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важкоатлеток легких вагових категорій – 7,7 ± 1,7 %, а у  важкоатлеток групи 

середніх вагових категорій – 8,0 ± 2,7 % відповідно). Необхідно зазначити, що 

дане значення для спортсменок легких та середніх груп вагових категорій у 

контрольно-підготовчих мезоциклах є меншим, ніж середньогрупові показники 

підготовчого періоду, що наведені як нормативи для важкоатлеток певної 

кваліфікації у навчальній програмі для ДЮСШ [108]. 

Аналіз значень навантаження юних спортсменок у жимових вправах 

показує, що достовірно вищі величини (6,6 ± 1,7 %) мають важкоталетки ІІІ 

групи вагових категорій, порівняно із двома іншими групами спортсменок (див. 

табл. 3.25). Така тенденція розподілу значень навантаження у жимових вправах 

носить системний характер, тому що зустрічається і у інших мезоциклах 

тренувального процесу річного циклу. 

У змагальних мезоциклах річного циклу середнє значення навантаження є 

найбільшим у важкоатлеток І групи вагових категорій (1168 ± 158,5), у спорт-

сменок ІІ групи вагових категорій вони зменшується – на 4,4 % (1117 ± 146,9), а 

у спортсменок ІІІ групи вагових категорій воно досягає мінімуму – зменшу-

ється на 10,8 % (1042 ± 144,4), стосовно І групи вагових категорій (табл. 3.26). 

Аналіз значень наведених у табл. 3.25 показує, що достовірні відмінності 

за критерієм Манна-Уітні встановлено між групами важкоатлеток легких та 

важких вагових категорій (р < 0,05). Спортсменки ІІІ групи вагових категорій у 

змагальному мезоциклі виконують значно менший обсяг загального наванта- 

ження (КПШ), подібно як це було у базових та контрольно-підготовчих 

мезоциклах річного циклу. У цих мезоциклах встановлено достовірні 

відмінності у «контрольній» зоні інтенсивності 90-100 % і більше між 

спортсменками легких та важких груп вагових категорій (3,4 ± 0,40 та 2,5 ± 0,2 

%). Така ж тенденція щодо даного показника тренувального навантаження була 

і у інших мезоциклах річного циклу. 

Значення навантажень у важкоатлеток 16-18 років у ривкових вправах у 

змагальних мезоциклах достовірних відмінностей між групами вагових  

категорій не виявлено. Всі показники знаходяться у межах встановлених 
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нормативів, викладених у навчальної програми ДЮСШ для важкоатлеток 

певної кваліфікації у змагальному періоді. 

Таблиця 3.26 

Тренувальне навантаження важкоатлеток 16-18 років різних груп вагових 

категорій у змагальних мезоциклах  
 

Показники 
навантаження 
(КПШ) 

Групи вагових категорій Критерій 
Манна-Уітні* (р) 

Перша Друга Третя 
1 і 2 2 і 3 1 і 3 Sx   Sx   Sx   

Середнє значен-
ня у мезоциклах 1168 ± 158,5 1117 ± 146,9 1042 ± 144,4 >0,05 >0,05 <0,05 

Зона інтенсивності 
90-100 % 3,4 ± 0,40 2,9 ± 0,31 2,5 ± 0,24 >0,05 >0,05 <0,05 

Ривкові вправи, % 23,3 ± 1,10 23,6 ± 0,97 22,7 ± 0,56 >0,05 >0,05 >0,05 

Поштовхові 
вправи, % 24,8 ± 0,69 26,0 ± 0,59 24,7 ± 0,57 <0,05 <0,05 >0,05 

Тяги ривкові, % 8,2 ± 1,53 7,2 ± 1,58 6,5 ± 0,64 <0,05 >0,05 <0,05 

Тяги поштовхові, 
% 6,6 ± 1,68 6,1 ± 1,56 5,6 ± 0,86 >0,05 >0,05 <0,05 

Присідання, % 22,3 ± 1,35 23,5 ± 1,15 21,1 ± 0,64 <0,05 <0,05 <0,05 

Жимові вправи, % 6,1 ± 1,76 4,5 ± 1,31 6,8 ± 1,52 <0,05 <0,05 >0,05 

Інші вправи, % 8,7 ± 1,91 9,2 ± 2,94 12,6 ± 1,59 >0,05 <0,05 <0,05 

Примітка:* - достовірність відмінностей між групами за непараметричним 
критерієм Манна-Уітні 

 
Що стосується значення навантажень важкоатлеток у поштовхових 

вправах у змагальних мезоциклах, то у групі важкоатлеток середніх вагових 

категорій воно є найвищим (26,0 ± 0,6 %). Подібна особливість щодо даного 

показника у групі вправ була і у інших мезоциклах річного циклу. 

Значення навантажень у юних важкоатлеток у тягах ривкових та тягах 

поштових у змагальних мезоциклах сягають максимальних величин у 
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спортсменок легких вагових категорій (8,2 ± 1,5 та 6,6 ± 1,7 %). Така ж сама 

тенденція за цією групою вправ спостерігалася у втягувальних та контрольно-

підготовчих мезоциклах річного циклу. Разом із цим, значення навантаження у 

цих групах вправ у важкоатлеток групи легких вагових категорій є дещо 

вищими, від нормативів, що представлені у матеріалах навчальної програми 

для ДЮСШ [108]. 

Значення тренувального навантаження важкоатлеток у змагальних 

мезоциклах у присіданнях має свої особливості. Найвищі значення 

навантаження у цій групі вправ мають спортсменки ІІ групи вагових категорій 

(23,5 ± 1,3 %), порівняно із спортсменками І групи вагових категорій (22,3 ± 1,3 

%) та спортсменками ІІІ групи вагових категорій (21,1 ± 0,6 %) відповідно. 

Треба зазначити, що значення навантаження у цій групі вправ у важкоатлеток 

різних груп вагових категорій мають достовірні відмінності між собою. Разом із 

цим, всі значення навантаження у присіданнях у спортсменок усіх груп  

вагових категорій перевищують середньогрупові нормативи, що наведені у 

спеціальній літератури для важкоатлеток у змагальному періоді річного циклу. 

Аналіз значень навантаження юних важкоатлеток у жимових вправах у 

змагальному мезоциклі показує, що у ІІ групі важкоатлеток вагових категорій 

вони достовірно нижчі, (4,5 ± 1,3 %), порівняно із навантаженнями спортсменок 

у інших групах вагових категорій. Така тенденція розподілу жимових вправ у 

мезоциклі суттєво відрізняється від тенденції, що була встановлена у 

підготовчому періоді річного циклу. 

Аналіз значень навантажень важкоатлеток у інших вправах у змагальному 

мезоциклі показує, що найвищі величини мають спортсменки ІІІ групи вагових 

категорій (12,6 ± 1,6 %). У спортсменок інших двох груп вагових категорій ці 

значення суттєво нижчі (у групі спортсменок легких вагових категорій – 8,7 ± 

1,9 %, та у спортсменок ІІ групи вагових категорій – 9,2 ± 2,9 %). Разом із цим, 

останні два значення у спортсменок І та ІІІ груп вагових категорій у змагальних 

мезоциклах є нижчіми, ніж середньо-групові нормативи навчальної програми 

для ДЮСШ для у змагального періоду річного циклу [108]. 
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Нами також визначалися відмінності у величинах тренувальних наван-

тажень у кваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових категорій у різних 

мезоциклах річного циклу (рис. 3.14). 

Зокрема, у втягувальних мезоциклах у важкоатлеток 16-18 років І групи 

вагових категорій цей показник становить – 68427 кг, у важкоатлеток ІІ групи 

вагових категорій він зростає – на 12,4 % (78116 кг), а у ІІІ групі вагових 

категорій він зростає ще більше – на 22,0 % (87655 кг). 

У базових мезоциклах у важкоатлеток І групи вагових категорій цей 

показник найменший і становить – 71227 кг, у важкоатлеток ІІ групи вагових 

категорій він суттєво зростає – на 14,5 % (83307 кг), та у важкоатлеток ІІІ групи 

вагових категорій він ще зростає ще більше – на 21,3 % і сягає максимуму – 

90441 кг (див. рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Розподіл обсягу навантаження у важкоатлеток різних груп 

вагових категорій у мезоциклах річного циклу (тони): 

 ‒ легкі вагові категорії;    – середні вагові категорії;        -важкі вагові категорії; 

1 – втягувальні мезоцикли; 2 – базові мезоцикли; 3 – контрольно-підготовчі 
мезоцикли; 4 – змагальні мезоцикли 

 
У контрольно-підготовчих мезоциклах у важкоатлеток групи легких вагових 

категорій цей показник найменший і становить – 75501 кг, у спортсменок групи 
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середніх вагових категорій він зростає – на 10,4 % (84274 кг), а у спортсменок 

групи важких вагових категорій він зростає ще більше – на 16,6 % (90505 кг). 

У змагальних мезоциклах у важкоатлеток І групи вагових категорій цей 

показник найменший і становить – 61184 кг, у важкоталеток ІІ групи вагових 

категорій він зростає – на 14,7 % (71763 кг), а у спортсменок ІІІ групи вагових 

категорій він ще більше зростає – на 20,8 % і становить – 77267 кг (див. рис. 

3.14). Разом із цим, у змагальних мезоциклах серед важкоатлеток різних груп 

вагових категорій спостерігається зменшення обсягу тренувального 

навантаження. 

Нами також визначалася наявність достовірних відмінностей у значеннях 

середньо-групової інтенсивності тренувального навантаження у важкоатлеток 

різних груп вагових категорій у різних мезоциклах річного циклу підготовки. 

Зокрема, у важкоатлеток І групи вагових категорій середня вага штанги у 

втягувальних мезоциклах тренувального процесу становить – 48,7 ± 2,8 кг, у 

базових мезоциклах вона зростає – 50,6 ± 2,3 кг, у контрольно-підготовчих 

мезоциклах стає ще вищою – 52,7 ± 2,1 кг, а у змагальних мезоциклах залишається 

на рівні попередньго мезоциклу – 52,3 ± 1,1 кг (рис. 3.15). 

У важкоатлеток групи середніх вагових категорій середня вага штанги у 

втягувальних мезоциклах різного циклу є найменшою і становить – 60,5 ± 2,8 кг, 

у спортсменок цієї групи у базових мезоциклах вона зростає – 61,9 ± 1,9 кг,  у 

спортсменок цієї групи у контрольно-підготовчих мезоциклах вона знову  

підвищується – 63,8 ± 1,1 кг, а у спортсменок цієї групи у змагальних мезоциклах 

сягає максимальних значень – 64,4 ± 0,5 кг (див. рис. 3.15). 

У спортсменок ІІІ групи вагових категорій середня вага штанги  

втягувальних мезоциклах річного циклу є найменшою і становить – 71,0 ± 2,5 

кг, у спортсменок у базових мезоциклах вона зростає – 72,3 ± 1,6 кг, у контрольно-

підготовчих мезоциклах вона стає ще вищою – 73,9 ± 1,1 кг, а у змагальних 

мезоциклах сягає максимуму – 74,3 ± 0,7 кг (рис. 3.15). У спортсменок усіх груп 

вагових категорій виявлено поступове зростання середньої ваги штанги під час 

наближення змагальних стартів. 
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Рис. 3.15. Інтенсивність тренувального навантаження у важкоатлеток 16-18 

років різних груп вагових категорій у мезоциклах річного циклу, кг: 

1 – втягувальний мезоцикл; 2 – базовий мезоцикл; 3 – контрольно-підготовчій 
мезоцикл; 4 – змагальний мезоцикл 

 

Нами також визначалася наявність достовірних відмінностей в інтенсив-

ності тренувального навантаження важкоатлеток різних груп вагових категорій 

у ривкових вправах у різних мезоциклах річного циклу (рис. 3.16). 

Так, наприклад, у втягувальних мезоциклах у важкоатлеток І групи 

вагових категорій інтенсивність навантаження у ривкових вправах є найвищою 

і становить – 69,5 ± 1,7 % від максимуму, у важкоатлеток ІІ групи вагових 

категорій вона трохи зменшується – 68,8 ± 2,5 % від максимуму, а у важко-

атлеток ІІІ групи вагових категорій вона залишається такою самою – 68,6 ± 

1,8 % від максимуму. Треба відзначити, що достовірної відмінності між 

значеннями цього показника немає. 
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Рис. 3.16. Інтенсивність тренувального навантаження у важкоатлеток 

16-18 років різних груп вагових категорій у ривкових вправах у мезоциклах 

річного циклу, %: 

 ‒ легкі вагові категорії;   – середні вагові категорії;        ‒ важкі вагові категорії; 

1 – втягувальний мезоцикл; 2 – базовий мезоцикл; 3 – контрольно-підготовчій 
мезоцикл; 4 – змагальний мезоцикл 

 

У базових мезоциклах у важкоатлеток І групи вагових категорій цей 

показник є найвищим і становить – 71,9 ± 1,2 % , у важкоатлеток ІІ групи 

вагових категорій він трохи зменшується – 71,0 ± 0,4 %, а у важкоатлеток ІІІ 

групи вагових категорій він є мінімальним – 70,3 ± 1,1 % (див. рис. 3.16). 

Достовірні відмінності встановлено у цьому показнику між спортсменками І та 

ІІІ груп вагових категорій (р < 0,05). 

У контрольно-підготовчих мезоциклах у важкоатлеток І групи вагових 

категорій цей показник є найвищим і становить – 73,0 ± 1, 4 %, у важкоатлеток 

ІІ групи вагових категорій він зменшується – 72,2 ± 0,9 %, а у важкоатлеток ІІІ 

групи він є мінімиальним –71,5 ± 0,8 % (див. рис. 3.16). Достовірні відмінності у 

цьому показнику встановлено між спортсменками І та ІІІ груп вагових 

категорій (р < 0,05). Показники інтенсивності тренувального навантаження у 

ривкових вправах у юних важкоатлеток групи легких вагових категорій є дещо 
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вищим, за середньо групові величини нормативів, що наведені у спеціальній 

літературі [108]. 

У змагальних мезоциклах у важкоатлеток І групи вагових категорій цей 

показник є також максимальним і становить – 73,3 ± 0,9 %, у важкоатлеток ІІ 

групи вагових категорій він трохи зменшується – 72,6 ± 1,3 %, та у важко-

атлеток ІІІ групи вагових категорій стає мінімальним –71,8 ± 0,9 % (див. рис. 

3.16). Треба зауважити, що достовірних відмінностей між даними показниками 

спортсменок не встановлено (р > 0,05). Всі показники інтенсивності 

тренувального навантаження у ривкових вправах знаходяться у межах 

нормативів, відповідно до матеріалу навчальної програми для ДЮСШ  

стосовно важкоатлеток цієї кваліфікації у змагальному періоді [108]. 

Нами також визначалася наявність достовірних відмінностей в інтенсив- 

ності тренувального навантаження у важкоатлеток різних груп вагових  

категорій (рис. 3,17). 
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Рис. 3.17. Інтенсивність тренувального навантаження у важкоатлеток 

різних груп вагових категорій у поштовхових вправах у мезоциклах річного 

циклу, %: 

     ‒ легкі вагові категорії;       – середні вагові категорії;     ‒  -  важкі вагові категорії;  

1 – втягувальний мезоцикл; 2 – базовий мезоцикл; 3 – контрольно-підготовчій 
мезоцикл; 4 – змагальний мезоцикл 
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Так, наприклад, у втягувальних мезоциклах у важкоатлеток І групи 

агових категорій інтенсивність навантаження у поштовхових вправах є най-

вищою і становить – 68,6 ± 2,9 % від максимуму, у важкоатлеток ІІ групи 

вагових категорій вона дещо зменшується – 67,9 ± 2,6 % від максимуму, а у 

спортсменок ІІІ групи вагових категорій залишається майже такою самою – 

67,5 ± 2,2 % від максимуму. Достовірні відмінності за цим показником інтен-

сивності встановлена між спортсменками І та ІІІ груп вагових категорій (р < 

0,05).  

У базових мезоциклах у важкоатлеток І групи вагових категорій цей 

показник є найвищим і становить – 70,4 ± 0,8 %. З підвищенням вагових категорій 

він зменшується. У важкоатлеток ІІ групи вагових категорій він становить – 69,6 

± 0,8 %, а у важкоатлеток ІІІ групи вагових категорій він є мінімальним – 69,0 ± 

0,7 % (див. рис. 3.17). Достовірні відмінності за цим показником інтенсивності 

встановлена між спортсменками І та ІІІ груп вагових категорій (р < 0,05). 

У контрольно-підготовчих мезоциклах у важкоатлеток І групи вагових 

категорій цей показник також є найвищим і становить – 71,9 ± 0,9 %, у спорт-

сменок ІІ групи вагових категорій він трохи зменшується – 71,1 ± 0,7 %, а у 

спортсменок ІІІ групи вагових категорій він сягає мінімуму –70,4 ± 0,6 %. 

Подібно, як і в попередніх мезоциклах достовірні відмінності в інтенсивності 

тренувального навантаження у поштовхових вправах встановлено між 

спортсменками І та ІІІ груп вагових категорій (р < 0,05). 

У змагальних мезоциклах у важкоатлеток І групи вагових категорій цей 

показник є максимальним і становить – 71,9 ± 0,6 %, у спортсменок ІІ групи  

вагових категорій він трохи зменшується – 71,0 ± 0,6 %, а у спортсменок ІІІ 

групи вагових категорій він сягає мінімуму –70,4 ± 0,5 % (див. рис. 3.17). 

Подібно, як і в попередніх мезоциклах достовірні відмінності в інтенсивності 

тренувального навантаження у поштовхових вправах встановлено між 

спортсменками І та ІІІ груп вагових категорій (р < 0,05). Треба зазначити, що 

показник інтенсивності навантаження у спортсменок ІІІ групи вагових 
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категорій є дещо нижчим, за середньогрупові нормативи, що рекомендований 

для використання у спеціальній літературі [108]. 

Таким чином, визначені нами показники навантаження у втягувальних, 

базових, контрольно-підготовчих та змагальних мезоциклах річного циклу у 

кваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових категорій мають деякі 

відмінності як серед мезоциклів тренувального процесу, так і серед показників 

спортсменок різних груп вагових категорій. Так, наприклад, визначено достовірні 

відмінності між важкоатлеткими різних груп вагових категорій у таких 

паказниках: величина навантаження у «контрольній» зоні інтенсивності 90-100 

%, ривкових вправах, поштовхових вправах, тягах ривкових, тягах поштовхових, 

присіданнях, жимових вправах, та інших вправах (р < 0,05). 

Крім того, визначено відмінності між важкоатлетками різних груп 

вагових категорій за показниками загального обсягу тренувального 

навантаження, середньої ваги штанги, інтенсивності навантаження у ривкових 

вправах, інтенсивності навантаження у поштовхових вправах у різних мезо- 

циклах річного циклу (р < 0,05). 

Зокрема, у важкоатлеток І групи вагових категорій у втягувальних 

мезоциклах встановлено максимальні показники інтенсивності навантаження у 

зоні 90-100 % та КПШ у присіданнях. У базових та контрольно-підготовчих 

мезоциклах у важкоатлеток цієї групи також встановлено максимальні 

величини середньогрупових показників навантаження у мезоциклах, у 

«контрольній» зоні інтенсивності 90-100 %, у тягах ривкових та поштовхових, у 

присіданнях, а також низькими значеннями навантаження у поштовхових 

вправах. У змагальних мезоциклах ця група спортсменок характеризується 

високими величинами середньо-групової КПШ у мезоциклах, інтенсивностю 

навантаження у зоні 90-100 %, тягах ривкових та жимових вправах, порівняно 

із двома іншими групами спортсменок. 

Важкоатлетки ІІ групи вагових категорій характеризуються високими 

значеннями навантаження у поштовхових вправах та середньої КПШ у 

присіданнях. У втягувальних мезоциклах відповідно – високими значеннями 
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навантаження у присіданнях та інших вправах. У базових та контрольно-

підготовчих мезоциклах підготовки відповідно високими значеннями наван-

таження у ривкових та поштовхових вправах. У змагальних мезоциклах 

відповідно високими значеннями навантаження у ривкових та поштовхових 

вправах та низьким - у жимових вправах. У більшості інших показників 

тренувального навантаження ця група спортсменок має більшою мірою середні 

величини навантажень, порівняно із важкоатлетками двох інших груп вагових 

категорій. 

У спортсменок ІІІ групи вагових категорій у втягувальних, базових, 

контрольно-підготовчих та змагальних мезоциклах річного циклу встановлено 

максимально високі значення навантаження у жимових вправах та інших 

вправах але низькі значення навантажень: у «контрольній» зоні інтенсивності 

90-100 %, тягах ривкових і поштовхових та у присіданнях, порівняно із 

значеннями навантажень спортсменок двох інших груп вагових категорій. Ці 

особливості побудови тренувального процесу у всіх мезоциклах річного циклу 

носять системний характер для важкоатлеток даної групи вагових категорій. 

Виходячи із вище зазначеного, можна зробити теоретично обґрунтований 

висновок, що індивідуалізацію тренувального процесу кваліфікованих 

важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки необхідно проводити 

із урахуванням груп вагових категорій та спрямованості мезоциклів. 

 

Висновки до розділу 3 

Аналіз результатів експертної оцінки критеріїв тренувальних навантажень 

свідчить, що під час побудови індивідуальних програм підготовки для важкоатлеток 

на етапі спеціалізованої базової підготовки визначальними чинниками, які необхідно 

враховувати, є групи вагових категорій спортсменок та показники їхньої спеціальної 

фізичної підготовленості. 

Програми тренувального процесу юних важкоатлеток різних вагових катего-

рій в річному макроциклі на етапі спеціалізованої базової підготовки мають 

відмінності за кількістю піднімань штанги, кількістю піднімань у «контрольній» зоні 
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інтенсивності 90-100 % та відносною інтенсивністю. Найбільш оптимальний  

варіант побудови тренувального процесу важкоатлеток, на думку фахівців, на етапі 

спеціалізованої базової підготовки — є двохциклове та трьохциклове планування 

підготовки у річному циклі. 

Порівняльний аналіз змісту та структури тренувального процесу річного циклу 

у кваліфікованих спортсменок різних важкоатлетичних центрів України, що 

здійснювався шляхом аналізу даних щоденників навантажень спортсменок свідчить 

про застосування багатоциклового планування (трьох та чотирьохциклового) 

важкоатлетками у п’яти важкоатлетичних центрах України (зокрема спортивних 

школах Тернопільської, Харківської, Донецької, Херсонської та Рівненської областей).  

На основі аналізу щоденників тренувальних навантажень спортсменок різних 

важкоатлетичних центрів України виявлено не тільки особливості побудови  

тренувального процесу в річному циклі представниць кожної з центрів, але й 

кількісно-якісні особливості побудови навантажень за групами вправ у кожному 

структурному утворенні тренувального процесу. 

У важкоатлеток І групи вагових категорій у втягувальних мезоциклах 

встановлено максимальні показники інтенсивності навантаження у зоні 90-100 

% та КПШ у присіданнях. У базових та контрольно-підготовчих мезоциклах 

тренувального процесу також встановлено максимальні показники наванта-

ження у «контрольній» зоні інтенсивності 90-100 %, у тягах ривкових та 

поштовхих, присіданнях, а також низькі значеннями навантаження у 

поштовхових вправах. У змагальних мезоциклах спостерігаються високі 

значення КПШ, інтенсивності навантаження у зоні 90-100 %, у тягах ривкових 

та жимових вправах, порівняно із двома іншими групами спортсменок. 

У важкоатлеток ІІ групи вагових категорій спостерігаються високі 

значеннями навантаження у поштовхових вправах та середні його величини у 

присіданнях. У втягувальних мезоциклах відповідно – високі значення у 

присіданнях та інших вправах. У базових та контрольно-підготовчих 

мезоциклах підготовки відповідно високі значення у ривкових та поштовхових 

вправах. У змагальних мезоциклах відповідно високі значення у ривкових та 
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поштовхових вправах та низькі у жимових вправах. У більшості інших 

показників тренувального навантаження ця група спортсменок має більшою 

мірою середні величини навантажень, порівняно із важкоатлетками двох інших 

груп вагових категорій. 

У спортсменок ІІІ групи вагових категорій у втягувальних, базових, 

контрольно-підготовчих та змагальних мезоциклах річного циклу встановлено 

максимально високі значення навантаження у жимових вправах та інших 

вправах але низькі величини інтенсивності навантаження у «контрольній» зоні 

90-100 %, у тягах ривкових та поштовхових, у присіданнях, порівняно із 

величинами навантажень спортсменок двох інших груп вагових категорій. Ці 

особливості побудови тренувального процесу у всіх мезоциклах річного циклу 

носять системний характер для важкоатлеток даної групи вагових категорій. 

Матеріал, що викладений у розділі ІІІ опубліковано у друкованих працях 

[134, 156]. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ПОКАЗНИКАМИ 

МОРФОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

ВАЖКОАТЛЕТОК РІЗНИХ ГРУП  

ВАГОВИХ КАТЕГОРІЙ 

 

Констатувальний експеримент педагогічного дослідження здійснювався 

протягом річного циклу підготовки для кваліфікованих важкоатлеток 16-18 

років з метою з’ясування ефективності запропонованих програм тренувальних 

занять певними важкоатлетичними центрами України, а також залежно від 

відмінностей навантаження спортсменок різних груп вагових категорій. 

Контроль за ефективністю трьох програм підготовки важкоатлеток 

здійснювався за показниками фізичної підготовленості та морфо-фунціональ-

ного стану спортсменок, а також за контрольними стартами під час змагальної 

діяльності. Зокрема фіксувались вихідні та кінцеві результати спортсменок 

різних груп вагових категорій у сумі двоборства. До складу досліджуваних груп 

входили важкоатлетки із усіх шкіл України (54 особи), тренувальний процес 

річного циклу яких, був побудований відповідно до календарного плану 

обласних та всеукраїнських змагань з важкої атлетики.  

Такий аналіз дозволяв отримати інформацію щодо ефективності побудови 

тренувального процесу важкоатлеток 16-18 років певного важкоатлетичного 

центру та відмінностей за динамікою компонентного складу маси тіла 

важкоатлеток різних груп вагових категорій [5, 7, 8, 184]. 

 

4.1. Динаміка компонентного складу маси тіла важкоатлеток у 

річному циклі 

 

Для виявлення впливу запропонованих програм тренувальних 

навантажень кваліфікованих важкоатлеток провідних спортивних шкіл України 

на динаміку показників морфо-функціональної підготовленості нами 
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визначалися значення компонентного складу маси їхнього тіла (склад їх маси 

тіла та індекс маси тіла).  

Нижче представлено результати динаміки показників індексу маси тіла 

кваліфікованих важкоатлеток 16-18 років різних груп вагових категорій шести 

важкоатлетичних центрів України на початку та по завершенню педагогічного 

експерименту (рис. 4.1). 

20,7
22,1

24,3
25,7

27,4 28,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

На початку макроциклу В кінці макроциклу

Ін
де

кс
 м

ас
и 

ті
ла

 
Рис. 4.1. Динаміка показників індексу маси тіла важкоатлеток 16-18 років 

різних груп вагових категорій у річному циклі підготовки: 

    ‒легкі вагові категорії;     – середні вагові категорії;    ‒ важкі вагові категорії 

 

Порівняльний аналіз індексу маси тіла юних важкоатлеток свідчить про 

достовірні відмінності між показниками спортсменок різних груп вагових 

категорій. Зокрема, найнижче значення індексу маси тіла мають спортсменки І 

групи вагових категорій (20,7 ± 1,2 ум. од.), але він знаходиться у межах 

нормативів, що встановлені у класифікації індексів маси тіла Adolphe Quetelet 

[4]. Показники індексу маси тіла кваліфікованих важкоатлеток ІІ групи вагових 

категорій хоча дещо вищі (24,3 ± 2,7 ум. од.) за подібні показники спортсменок 

І групи, проте вони теж знаходиться у межах наведених вище 
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нормативів. Значення індексу маси тіла важкоатлеток ІІІ групи вагових 

категорій є найвищими, що і закономірно та становлять – 27,4 ± 2,8 ум. од. Ці 

значення є вищими за нормативи і знаходиться за межами класифікаційної зоні 

як надлишкова маса тіла спортсменок (передожиріння). 

Порівняльний аналіз динаміки значень індексу маси тіла важкоатлеток, 

16-18 років, які отримано у кінці річного циклу свідчить, що як і на початку 

річного циклу найменші значення мають спортсменки І групи вагових 

категорій (22,1 ± 1,2 ум. од.). Разом з тим, отримано достовірне зростання 

показників індексу маси тіла важкоатлеток протягом річного циклу – у кінці 

річного циклу він становив – 1,4 % (p < 0,05). 

Показники індексу маси тіла важкоатлеток ІІ групи вагових категорій є 

вищими, ніж показники спортсменок І групи вагових категорій і становлять – 

25,7 ± 2,5 ум. од. При цьому, достовірний приріст індексу маси тіла у 

спортсменок ІІ групи вагових категорій індексу становить – 1,5 % (p < 0,05). 

Найвище значення індексу маси тіла кваліфікованих важкоатлеток 16-18 

років (28,6 ± 2,4 ум. од.) спостерігається у кінці річного циклу у представниць 

ІІІ групи вагових категорій. Необхідно знову зауважити, що згідно із 

класифікацією індексу маси тіла Adolphe Quetelet, значення даного показника 

відповідає зоні надлишкової маси тіла (тобто – передожиріння). Разом з цим, у 

важкоатлеток ІІІ групи вагових категорій було виявлено найнижче значення 

його зростання у кінці річного циклу, який становив тільки – 1,1 % (p > 0,05). 

Достовірних відмінностей у прирості індексу маси тіла між показниками 

важкоатлеток різних груп вагових категорій нами не виявлено (p > 0,05). 

Аналіз динаміки показників компонентного складу маси тіла  

важкоатлеток протягом річного циклу підготовки свідчить про наявність 

відмінностей у м’язовому та жировому компонентах спортсменок різних груп 

вагових категорій на початку та у кінці річного циклу (рис. 4.2). 

Зокрема, величини м’язової маси важкоатлеток І групи вагових категорій 

на початку циклу підготовки становили – 33,9 ± 2,1 % від загальної маси тіла, а 

у кінці річного циклу – 34,9 ± 2,5 %. Достовірний приріст становить – 1,0 % 
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Рис. 4.2. Динаміка показників компонентного складу маси тіла важко-

атлеток 16-18 років різних груп вагових категорій: 

  ‒ м’язова маса;    – - жирова маса; I – група легких вагових категорій; II – 

група середніх вагових категорій; III – група важких вагових категорій 
 

від маси тіла спортсменок (p < 0,01). М’язова маса важкоатлеток ІІ групи 

вагових категорій на початку річного циклу становила – 31,5 ± 3,4 % від 

загальної маси тіла, а у кінці циклу вона збільшилась – 32,7 ± 3,6 %. Приріст 

значень м’язової маси спортсменок ІІ групи вагових категорій становить – 1,1 

% від маси тіла (p < 0,01). Показник важкоатлеток даної групи вагових 

категорій є достовірно нижчим, ніж у важкоатлеток І групи вагових категорій.  

Величини м’язової маси важкоатлеток ІІІ групи вагових категорій мають 

найменші значення і становлять на початку річного циклу – 31,0 ± 2,2 % від 

загальної маси тіла, а у кінці річного циклу – 32,1 ± 1,9 %. Приріст значень 

м’язової маси спортсменок третьої групи вагових категорій також становить – 

1,1 % від загальної маси тіла (p < 0,05).  

Аналіз показників м’язової маси важкоатлеток свідчить, що у представ-

ниць І групи вагових категорій, порівняно із спортсменками ІІ та ІІІ груп  

вагових категорій спостерігається тенденція до збільшення достовірних 

показників під час зростання їх протягом річного циклу. 
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Аналіз динаміки показників жирової маси важкоатлеток протягом 

річного циклу підготовки свідчить про зворотну тенденцію у значеннях спорт-

сменок різних груп вагових категорій. Так, наприклад, показник жирової маси 

важкоатлеток І групи вагових категорій на початку річного циклу становив – 

23,1 ± 3,7 % від загальної маси тіла, а у кінці його він збільшився – 24,2 ± 3,3 %. 

Приріст становив – 1,1 % від маси тіла спортсменок (p < 0,01).  

Значення жирової маси важкоатлеток ІІ групи вагових категорій на 

початку річного циклу становили – 26,8 ± 4,7 % від загальної маси тіла, а у 

кінці його воно зросло до – 27,7 ± 4,6 %. На противагу тенденції динаміки 

показників м’язової маси тіла спортсменок ІІ групи вагових категорій, значення 

жирового компоненту для даної групи спортсменок достовірно вище, ніж у 

важкоатлеток І групи. Приріст жирової маси для важкоатлеток ІІ групи вагових 

категорій становив – 0,9 % від маси тіла важкоатлеток (p < 0,01).  

Показники жирової маси тіла важкоатлеток ІІІ групи вагових категорій є 

значно вищими, порівняно із спортсменками інших груп вагових категорій, і 

становлять на початку річного циклу – 30,6 ± 4,6 % від загальної маси тіла, та у 

кінці його – 30,8 ± 4,4 %. Достовірного приросту показників жирової маси 

важкоатлеток даної групи вагових категорій протягом річного циклу підготовки 

за непараметричним Т-критерієм Вілкоксона не виявлено (p > 0,05). 

Таким чином, у групі важкоатлеток І та ІІ груп вагових категорій 

виявлено достовірні значення зростання жирового компоненту протягом 

річного циклу, а у важкоатлеток ІІІ групи не було виявлено зростання 

показників жирової маси, через те, що вони мали високі вихідні значення 

показників жирової маси на початку річного циклу. 

Також, наприклад, нами досліджена динаміка показників м’язового та 

жирового компонентів складу маси тіла важкоатлеток різних груп вагових 

категорій шести важкоатлетичних центрів України протягом річного циклу 

(табл. 4.1). 

Зокрема встановлено, що достовірно вищі показники зростання м’язової 

маси у спортсменок І групи вагових категорій є у важкоатлетичному центрі  
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Таблиця 4.1 

Динаміка показників компонентного складу маси тіла у спортсменок 

різних спортивних шкіл України з важкої атлетики (%) 

Компонент 
маси тіла 

Важкоатлетичні центри Група 
кате- 
горій 

Тернопіль- 
ський  

Харківсь 
кий  

Херсон-
ський  

Донець- 
кий  

Рівнен-
ський  

Запорізь-
кий 

x  S x  S x  S x  S x  S x  S 
На початку річного циклу 

М’язовий 33,4 0,46 35,1 2,10 32,9 1,80 34,3 2,02 32,2 0,84 35,6 3,67 
I* 

Жировий 24,1 1,94 20,5 5,40 23,5 1,55 22,0 5,29 25,7 2,47 22,6 5,16 

М’язовий 31,6 0,74 34,6 0,17 35,0 1,16 31,2 0,40 29,2 1,63 27,6 6,03 
II** 

Жировий 28,5 0,91 22,7 0,56 23,0 1,61 24,4 4,65 33,9 1,11 28,4 5,44 

М’язовий 29,1 3,30 32,1 2,36 33,4 0,60 30,0 1,19 30,4 0,67 31,1 2,90 
III*** 

Жировий 32,6 5,81 28,9 6,65 27,6 0,56 34,6 3,30 31,8 1,60 28,2 6,22 

У кінці річного циклу 

М’язовий 33,9 0,96 35,2 0,95 34,6 1,60 35,2 0,67 33,6 0,81 37,0 6,13 
I* 

Жировий 26,0 1,10 22,3 3,78 23,4 0,90 24,0 3,26 27,3 1,90 22,2 6,01 

М’язовий 34,3 0,57 35,8 0,87 34,0 1,96 33,7 0,51 29,7 1,91 28,4 6,44 
II** 

Жировий 27,5 0,70 23,4 1,83 25,4 0,53 25,4 4,17 35,0 1,00 29,4 6,31 

М’язовий 31,4 2,27 32,7 2,37 33,3 0,90 31,5 2,39 30,7 0,80 32,8 3,15 
III*** 

Жировий 32,1 5,48 29,7 6,58 29,2 0,47 33,2 4,55 33,1 1,00 27,4 5,93 

Приріст, % 
М’язовий 0,5 0,1 1,7 0,9 1,4 1,4 

I* 
Жировий 1,9 1,8 -0,1 2,0 1,6 -0,4 
М’язовий 2,7 1,2 -1,0 2,5 0,5 0,8 

II** 
Жировий -1,0 0,7 2,4 1,0 1,1 1,0 
М’язовий 2,3 0,6 -0,1 1,5 0,3 1,7 

III*** 
Жировий -0,5 0,8 1,6 -1,4 1,3 -0,8 

Примітки:– І група легких вагових категорій* (48, 53, 58 кг); 
– ІІ група середніх вагових категорій ** (63, 69 кг); 
– ІІІ  група важких вагових категорій *** (75, + 75 кг) 
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Херсонської області (від 32,9 ± 1,8 % від загальної маси на початку річного 

циклу, до 34,6 ± 1,6 % у кінці його) та важкоатлетичному центрі Рівненської 

області (від 32,2± 0,8 % на початку річного циклу, до 33,6 ± 0,8 % у кінці його).  

У важкоатлеток ІІ групи вагових категорій у важкоатлетичному центрі 

Тернопільської області (від 31,6 ± 0,7 % на початку річного циклу, до 34,3 ± 0,6 

% у кінці його) та важкоатлетичному центрі Донецькій області (від 31,2 ± 0,4 % 

на початку річного циклу, до 33,7 ± 0,5 % у кінці його) та у спортсменок ІІІ 

групи вагових категорій у важкоатлетичному центрі Тернопільської області (від 

29,1 ± 3,30 % на початку річного циклу, до 31,4 ± 2,3 % у кінці його) та у 

важкоатлетичному центрі Запорізької області (від 31,1 ± 2,9 % на початку річного 

циклу, до 32,8 ± 3,1 % у кінці його). 

Також, встановлено відсутність достовірного зростання жирової маси у 

спортсменок І групи вагових категорій у важкоатлеток спортивного центру 

Херсонської та Запорізької областей. Так, наприклад, приріст показників 

жирового компоненту у спортсменок важкоатлетичного центру Херсонської  

області становив – 0,1 %, а у спортсменок важкоатлетичного центру Запорізької 

області відповідно – 0,4 % від загальної маси їх тіла. Серед важкоатлеток ІІ 

групи вагових категорій у спортсменок важкоатлетичного центру Тернопільської 

області також спостерігається від’ємний показник зростання жирового 

компоненту в кінці річного циклу (-1,0%). Достовірні відмінності у зростанні 

жирової маси у спортсменок ІІІ групи вагових категорій виявлено у представниць 

важкоатлетичного центру Тернопільської, Донецької та Запорізької областях (-0,5; 

-1,4 та -0,8 % відповідно від загальної маси їх тіла). 

 

4.2. Динаміка показників фізичної підготовленості важкоатлеток 

16-18 років 

  

Одним із найбільш інформативних показників ефективності побудови 

тренувального процесу у річному циклі для важкоатлеток є динаміка 

показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості. Нами тестува-
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лися 54 важкоатлетки шести важкоатлетичних центрів України на початку та у 

кінці річного циклу. Контрольні тести ті їхні нормативи було були 

рекомендовані фахівцями Навчальної програми для ДЮСШ з важкої атлетики. 

Аналіз результатів тестування показників загальної та спеціальної  

фізичної підготовленості важкоатлеток 16-18 років здійснювався з урахуванням 

відмінностей у трьох групах вагових категорій (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Динаміка показників загальної фізичної підготовленості важкоатлеток 

16-18 років різних груп вагових категорій (n = 54) 

Група 
вагових 

категорій

Стрибок у 
довжину  

(% від 
зросту) 

Біг 
30 м (с) 

Згинання і 
розгинання 
рук в упорі 

лежачи, 
(рази) 

Стрибок у 
довжину (% 
від зросту) 

Біг 
30 м (с) 

Згинання і 
розгинання 
рук в упорі 

лежачи, 
(рази) 

На початку річного циклу У кінці річного циклу 
x  S x  S x  S x  S x  S x  S 

Перша  123,0 3,1 5,2 0,2 37,4 3,3 125,1 3,2 5,0 0,18 39,9 4,3 
Друга 128,5 5,9 5,2 0,2 38,1 3,3 130,3 5,6 5,1 0,18 40,4 3,9 
Третя 127,2 6,4 5,6 0,2 28,8 2,0 129,7 5,0 5,3 0,22 30,8 3,3 
р1* <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 
р2** >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 
р3*** <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Примітки: 
* - достовірність відмінностей між першою та другою групами вагових 

категорій за t-критерієм Стьюдента; 
** - достовірність відмінностей між другою та третьою групами вагових 

категорій за t-критерієм Стьюдента; 
*** - достовірність відмінностей між першою та третьою групами вагових 

категорій за t-критерієм Стьюдента 
 
Аналіз даних, що представлені у табл. 4.2. свідчить про наявність  

достовірних відмінностей між показниками спортсменок різних груп вагових 

категорій на початку річного циклу. Так, наприклад, найменше значення 

показників у стрибку в довжину виявлено у спортсменок І групи вагових  

категорій (123,0 ± 3,1 %). Величини цього показника у представниць ІІ групи 

вагових категорій є значно більшими (на 5,5 % від зросту), а середньо-групове 
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значення показників стрибка у довжину у важкоатлеток ІІІ групи становить – 

127,2 ± 6,4 %, що на 3,3 % є більшим, ніж у спортсменок І групи вагових 

категорій. Достовірних відмінностей між показниками стрибків у спортсменок 

ІІ та ІІІ груп вагових категорій нами не встановлено (див. табл. 4.2).  

У кінці річного циклу було визначено позитивне збільшення показників 

важкоатлеток у стрибках у довжину. Так, наприклад, у спортсменок І групи 

вагових категорій приріст показників стрибків у довжину становив – 2,1 % від 

довжини тіла (p < 0,05), у віажкоатлеток ІІ групі вагових категорій – 1,8 % 

відповідно (p < 0,05), а у спортсменок ІІІ групи вагових категорій він виявився 

найбільшим – 2,5 % відповідно (p < 0,05). 

Найменше значення показників у бігу на 30 м мають спортсменки ІІІ 

групи вагових категорій (5,6 ± 0,22 с), що зумовлено більшою власною масою 

тіла представниць даної групи вагових категорій. Серед спортсменок І та ІІ 

груп вагових категорій встановлено однакові значення показників у бігу на 30 м 

– 5,2 ± 0,2 с. 

Приріст показників важкоатлеток у бігу на 30 м протягом річного  

циклу підготовки становить у представниць І групи вагових категорій – 0,2 с (p 

< 0,05), у спортсменок ІІ групи вагових категорій – 0,1 с (p < 0,05) та у 

важкоатлеток ІІІ групи вагових категорій він є найбільшим – 0,3 с (p < 0,05) 

відповідно. 

Подібна тенденція спостерігається і у тестовій вправі, щодо сили м’язів 

рук спортсменок. Так, наприклад, найменше значення у цьому тесті мають 

спортсменки ІІІ групи вагових категорій (28,8 ± 2,0 кільк. разів). Між 

показниками спортсменок І та ІІ груп вагових категорій у цьому тесті  

достовірних відмінностей не встановлено (див. табл. 4.2). Приріст показників у 

цьому тесті у важкоатлеток І групи вагових категорій є найвищим і становив у 

середньому 2,5 рази (p < 0,05), у важкоатлеток ІІ групи вагових категорій – 2,3 

рази (p < 0,05) та у спортсменок ІІІ групи вагових категорій – 2,0 рази (p < 0,05) 

відповідно. 

Для встановлення ефективності програм тренувального процесу річного  
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циклу у важкоатлеток різних груп вагових категорій, які представляли різні 

важкоатлетичні центри України, нами також визначалися їхні показники 

спеціальної фізичної підготовленості (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Динаміка показників спеціальної фізичної підготовленості важкоатлеток 

16-18 років різних груп вагових категорій (n = 54) 

 

Група 
вагових 

категорій

Стрибок за 
Абалаковим 

(см) 

Індекс 
кистьової 
сили (у.о.) 

Індекс 
станової сили 

(у.о.) 

Стрибок за 
Абалаковим 

(см) 

Індекс 
кистьової 
сили (у.о.) 

Індекс 
станової 

сили (у.о.) 
На початку річного циклу У кінці річного циклу 

x  S x  S x  S x  S x  S x  S 
Перша  36,4 3,5 75,0 6,0 207,7 12,1 41,0 4,8 78,3 6,2 219,0 10,2 
Друга 40,6 5,8 59,0 5,2 188,1 14,810 45,1 6,3 62,3 5,8 197,2 14,3 
Третя 42,4 3,5 56,4 3,7 180,9 14,9 45,8 3,5 59,1 3,6 189,1 14,5 
р1* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
р2** >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 
р3*** <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Примітки: 
* - достовірність відмінностей між I та II групами вагових категорій за t-

критерієм Стьюдента; 
** - достовірність відмінностей між II та III групами вагових категорій за 

t-критерієм Стьюдента; 
*** - достовірність відмінностей між I та III групами вагових категорій за 

t-критерієм Стьюдента 
 

Результати тестування рівня стрибучості важкоатлеток за тестом  

стрибок вгору за Абалаковим показують, що у представниць І групи вагових 

категорій на початку річного циклу даний показник становив 36,4 ± 3,5 см від 

зросту, а у кінці його він достовірно виріс на 12,6 % (p < 0,05) і становив – 41,0 

± 4,8 см. Значення показників важкоатлеток ІІ групи вагових категорій у 

стрибку за Абалаковим на початку річного циклу становило – 40,6 ± 5,8 см, а у 

кінці його – 45,1 ± 6,2 см (приріст становив – 11,1 %, p<0,05). Показник 

спортсменок даної групи вагових категорій достовірно вищий, ніж у 
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представниць І групи вагових категорій (на 10,4 і 9,1 % відповідно). 

У важкоатлеток ІІІ групи вагових категорій показник у цьому тесті  

становив на початку річного циклу – 42,4 ± 3,5 см, а у кінці його – 45,8 ± 3,5 см 

(приріст становив 8,0 %, p < 0,05). Показник у цьому тесті даної групи вагових 

категорій достовірно вищий тільки від показника важкоатлеток І групи вагових 

категорій – на 14,2 та 10,5 % відповідно.  

За допомогою методики кистьової динамометрії нами досліджувалися 

показники індексу сили м’язів кисті у важкоатлеток різних груп вагових 

категорій протягом річного циклу. 

Значення показників індексу сили м’язів кисті у важкоатлеток І групи 

вагових категорій на початку річного циклу становили – 75,0 ± 6,0 у.о., а у кінці 

його вони зросли до – 78,3 ± 6,2 у.о. Достовірний приріст показників у цьому 

тесті становив – 4,2 %. (p < 0,05). Індекс сили м’язів кисті у важкоатлеток ІІ 

групи вагових категорій на початку річного циклу становив – 59,0 ± 5,2 у.о., а у 

кінці його також вирів до 62,3 ± 5,8 у.о. (приріст становив – 5,3 %, p < 0,05). 

Необхідно зазначити, що показники індексу сили м’язів кисті у важкоатлеток 

даної групи вагових категорій достовірно нижчі, ніж у важкоатлеток І групи 

вагових категорій – на 27,1 та 25,6 % відповідно.  

Найменші значення цього показника сили визначено у важкоатлеток ІІІ  

групи вагових категорій на початку річного циклу вони становили – 56,4 ± 3,7 

у.о., а у кінці його зросли до 59,1 ± 3,6 у.о. (достовірний приріст становить – 4,6 

%. (p < 0,05). 

Аналіз результатів тестування сили м’язів спини і нижніх кінцівок 

спортсменок за допомогою станової динамометрії свідчить про позитивну 

динаміку її показників. Так, наприклад, показники індексу станової сили у 

важкоатлеток І групи вагових категорій на початку річного циклу становили – 

207,7 ± 12,8 у.о., а у кінці його – 219,0 ± 10,2 у.о. При цьому, приріст значень 

спортсменок цієї групи у даному тесті протягом річного циклу становив 5,2 %. 

(p < 0,05).  

У важкоатлеток ІІ групи вагових категорій показники індексу станової 
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сили на початку річного циклу становили – 188,1 ± 14,8 у.о., а у кінці  

його – 197,2 ± 14,3 у.о. Приріст даного показника у важкоатлеток ІІ групи 

вагових категорій протягом річного циклу є нижчим, порівняно з показниками 

спортсменок І групи і становить – 4,5 %. (p < 0,05).  

Показники індексу станової сили у важкоатлеток ІІІ групи вагових 

категорій є найнижчими, порівняно із показниками представниць інших груп 

вагових категорій. Так, наприклад на початку річного циклу значення 

показника у цьому тесті становили – 180,9 ± 14,9 у.о., а у кінці його – 189,1 ± 14,5 

у.о. (приріст становив – 4,3 %, (p < 0,05). 

Таким чином, можна підсумувати, що за показниками індексу кистьової 

сили та індексу станової сили спостерігається тенденція їх зростання протягом 

річного циклу, а також щодо вищих значень у цьому тесті серед важкоатлеток І 

групи вагових категорій, порівняно із спортсменками ІІ та ІІІ груп вагових 

категорій.  

Для визначення динаміки показників спеціальної фізичної підготовле-

ності у важкоатлеток різних важкоатлетичних центрів України протягом  

річного циклу було визначено показники у таких тестах: стрибок за 

Абалаковим, індекс сили м’язів кисті та сили м’язів спини і нижніх кінцівок у 

спортсменок різних груп вагових категорій шести важкоатлетичних центрів 

України (табл. 4.4). 

Аналіз даних показує, що є достовірне покращення стрибків за Абалаковим 

у спортсменок І групи вагових категорій у важкоатлетичного центру Тернопіль-

ської області – на 19,3 % (від 38,3 ± 1,5 см на початку до 45,7 ± 1,5 см у кінці 

його) - на 11,5 % (від 46,0 ± 2,0 см на початку до 51,3 ± 1,5 см у кінці його). У 

важкоатлеток ІІІ групи вагових категорій у важкоатлетичному центрі Харківської 

області – на 11,6 % (від 37,0 ± 3,5 см на початку до 41,3 ± 0,6 см у кінці його), 

Тернопільської області – на 8,8 % (від 45,3 ± 0,6 см на початку до 49,3 ± 1,5 см у 

кінці його) та Донецької області – на 8,6 % (від 46,3 ± 1,1 см на початку до 50,3 ± 

2,8 см у кінці його), табл. 4.5. 

Також, встановлено достовірно вищий приріст показників індексу сили 
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Таблиця 4.4 

Динаміка показників спеціальної фізичної підготовленості важкоатлеток 

різних важкоатлетичних центрів України (n = 54) 
 

Тестові 
вправи 

Важкоатлетичні центри України Група 
вагових 

категорій
ТернопільськаХарківська Херсонська Донецька Рівненська Запорізька 

Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   

На початку  річного циклу 
1 38,3 1,53 39,7 1,53 32,3 2,52 38,7 2,08 32,3 2,52 37,0 3,00 

I* 2 67,3 1,78 78,8 4,18 78,7 6,11 74,9 4,92 71,3 2,80 78,7 4,80 
3 202,5 6,16 207,0 14,84 218,0 15,55 203,4 6,42 197,4 4,94 217,9 3,16 
1 49,7 1,53 36,3 3,21 37,0 2,00 46,0 2,00 37,0 1,00 37,3 5,86 

II** 2 60,6 2,81 63,1 2,22 53,4 6,18 62,3 1,32 56,7 2,48 57,7 6,90 

3 209,8 3,23 185,7 6,07 179,8 6,80 174,2 12,93 189,1 6,04 190,2 18,54

1 45,3 0,58 37,0 3,46 41,3 2,08 46,3 1,15 43,7 2,52 41,0 1,00 

III*** 2 54,8 2,23 58,7 2,21 56,1 1,69 52,3 3,52 58,2 2,74 58,1 4,80 

3 174,9 12,05 175,1 14,02 163,4 7,57 189,2 15,86 196,5 4,92 186,2 5,27 
У кінці річного циклу 

1 45,7 1,53 46,0 2,65 36,0 1,00 44,3 2,52 35,3 1,53 38,7 2,52 

I* 2 72,2 2,15 83,2 5,27 79,6 6,25 80,5 5,42 72,8 2,56 81,2 5,60 

3 217,6 6,21 221,0 13,03 224,1 14,90 219,1 9,07 209,1 2,50 223,4 4,33 
1 55,0 1,00 43,7 2,89 40,0 1,73 51,3 1,53 40,7 0,58 40,0 4,58 

II** 2 64,2 1,73 67,2 1,98 55,1 5,48 68,1 1,63 59,2 2,64 59,9 5,85 

3 219,2 2,07 196,2 5,40 187,0 6,40 185,6 13,00 197,7 4,78 197,2 17,45

1 49,3 1,53 41,3 0,58 43,3 1,53 50,3 2,08 46,0 2,65 44,3 0,58 
III*** 

2 57,4 1,80 61,7 2,28 58,6 1,28 56,2 4,11 61,1 2,98 59,6 5,21 
3 183,9 11,13 184,3 13,11 170,3 7,47 197,9 15,08 202,8 5,74 195,8 3,17  

Примітки: 1 - стрибок за Абалаковим,см; 2 - індекс кистьової сили, у.о.; 3 - індекс станової 
сили, у.о.; 

* - І група легких вагових категорій (48, 53, 58 кг); 
** - ІІ група середніх вагових категорій (63, 69 кг); 
*** - ІІІ група важких вагових категорій (75, + 75 кг) 

 

м’язів кисті у спортсменок І групи вагових категорій у важкоатлетичному центрі 

Донецької області – на 7,5 % (від 74,9 ± 4,9 у.о. на початку до 80,5 ± 5,4 у.о. у 
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кінці його), Тернопільської області – на 7,3 % (від 67,3 ± 1,8 у.о. на початку до 

Таблиця 4.5 

Приріст показників спеціальної фізичної підготовленості важкоатлеток 

протягом річного циклу (n = 54) 

Тести 
Важкоатлетичні центри України Група 

вагових 
категорій

Тернопіль-
ська 

Харків-
ська 

Херсон-
ська 

Донець- 
ка 

Рівнен-
ська 

Запорізь-
ка 

Стрибок за 
Абалаковим, см 7,4 6,3 3,7 5,6 3,0 1,7 

I* 
Індекс сили 

м’язів кисті, у.о 4,9 4,4 0,9 5,6 1,5 2,5 

Індекс сили 
м’язів спини і 

ніг, у.о 
15,1 14,1 6,1 15,7 11,7 5,5 

Стрибок за 
Абалаковим, см 5,3 7,4 3,0 5,3 3,7 2,7 

II** Індекс кистьової 
сили, у.о. 3,6 4,1 1,7 5,7 2,5 2,2 

Індекс станової 
сили, у.о. 9,4 10,5 7,3 11,4 8,6 7,0 

Стрибок  
Абалаковим, см 4,0 4,3 2,0 4,0 2,3 3,3 

III*** Індекс кистьової 
сили, у.о. 2,6 3,0 2,5 3,9 2,9 1,5 

Індекс станової 
сили, у.о. 9,0 9,2 6,9 8,6 6,2 9,6 

 
Примітки: 

* - I – група легких вагових категорій (48, 53, 58 кг); 
** - II – група середніх вагових категорій (63, 69 кг); 
*** - III – група важких вагових категорій (75, + 75 кг) 

 

72,2 ± 2,1 у.о. у кінці його) та Харківської області – на 5,6 % (від 78,8 ± 4,2 у.о. на 

початку до 83,2 ± 5,3 у.о. у кінці його).  

У представниць ІІ групи вагових категорій найвищий приріст індексу сили 

м’язів кисті встановлено у представниць важкоатлетичного центру Донецької 

області – на 9,1 % (від 62,4 ± 1,3 у.о. на початку до 68,1 ± 1,6 у.о. у кінці його), 

Тернопільської області – на 5,9 % (від 60,6 ± 2,8 у.о. на початку до 64,2 ± 1,7 у.о. 
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у кінці його) та Харківської області – на 6,5 % (від 63,1 ± 2,2 у.о. на початку до 

67,2 ± 1,9 у.о. у кінці його).  

У важкоатлеток ІІІ групи вагових категорій найвищий приріст індексу сили 

м’язів кисті встановлено у представниць важкоатлетичного центру Донецької 

області – на 7,5 % (від 52,3 ± 3,5 у.о. на початку до 56,2 ± 4,1 у.о. у кінці його). 

Значно нижчі показники індексу кистьової сили у спортсменок ІІІ групи 

вагових категорій зумовлений тим, що підрахунок даного показника 

здійснювався в умовних одиницях із урахуванням власної маси тіла 

спортсменок. 

Аналіз отриманих результатів свідчить про достовірно вищі показники 

приросту індексу сили м’язів спини та ніг у спортсменок І групи вагових 

категорій у представниць важкоатлетичного центру Тернопільської області (15,1 

у.о.), Харківської області (14,1 у.о.) відповідно, Донецької області (15,7 у.о.) 

відповідно та Рівненської області (11,7 у.о.) відповідно (див. табл. 4.5).  

У спортсменок ІІ групи вагових категорій у важкоатлетичному центрі 

Тернопільської області вони зросли – на 4,5 % (від 209,8 ± 3,2 у.о. на початку до 

219,2 ± 2,1 у.о. у кінці його), а у спортсменок Харківської області – на 5,7 % (від 

185,7 ± 6,1 у.о. на початку до 196,2 ± 5,4 у.о. у кінці його). У спортсменок 

важкоатлетичного центру Херсонської області даний показник зріс – на 4,0 % (від 

179,8 ± 6,8 у.о. на початку до 187,0 ± 6,4 у.о. у кінці його). У спортсменок 

важкоатлетичного центру Донецької області індекс сили м’язів спини та ніг 

збільшився – на 6,5 % (від 174,2 ± 12,9 у.о. на початку до 185,6 ± 13,0 у.о. у кінці 

його). Показники індексу сили м’язів спини та ніг у представниць ІІ групи 

вагових категорій у важкоатлетичному центрі Рівненської області збільшився – на 

4,5 % (від 189,1 ± 6,0 у.о. на початку до 197,7 ± 4,8 у.о. у кінці його), а у 

представниць важкоатлетичного центру Запорізької області відповідно – на 3,7 

% (від 190,2 ± 18,5 у.о. на початку до 197,2 ± 17,5 у.о. в кінці його).  

Результати аналізу динаміки індексу сили м’язів спини та нижніх 

кінцівок у спортсменок ІІІ групи вагових категорій дозволяють зробити висновок 

про значно вищі темпи зростання даних показників протягом річного циклу у 
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спортсменок Запорізької (9,6 у.о.), Тернопільської (9,0 у.о.) та Харківської областей 

(9,2 у.о.) відповідно (див. табл. 4.5). 

4.2.1. Аналіз показників фізичної підготовленості важкоатлеток 

легких вагових категорій. Одним з найбільш інформативних та об’єктивних 

показників оцінки програми річного циклу у важкоатлеток різних груп вагових 

категорій є показники загальної та спеціальної фізичної підготовленості. Рівень 

загальної фізичної підготовленості важкоатлеток 16-18 років кожної з шести 

важкоатлетичних центрів України було досліджено за допомогою наступних 

тестів: стрибок у довжину, біг на 30м та в упорі лежачи, згинання і розгинання 

рук (табл. 4.6).  

На основі аналізу отриманих результатів встановлено, що показники 

загальної фізичної підготовленості важкоатлеток мають достовірні відмінності  

не тільки у межах між групами вагових категорій, а й в у представниць різних 

важкоатлетичних центрів України у межах однієї групи вагових категорій. Так, 

наприклад, аналіз показників загальної фізичної підготовленості 18 важкоат-

леток І групи вагових категорій різних важкоатлетичних шкіл України свідчить 

про те, що результати стрибків у довжину коливаються у межах від 120,6 ± 2,5 

до 125,5 ± 4,2 % від довжини тіла на початку річного циклу та у межах від 122,6 

± 1,6 до 128,5 ± 4,1 % у його кінці (див. табл. 4.6). Показники з тесту – біг на 30 м 

серед представниць І групи вагових категорій різних важкоатлетичних центрів 

України знаходяться у межах від 5,1 ± 0,1 до 5,3 ± 0,2 с на початку річного циклу 

та від 4,9 ± 0,1 до 5,2 ± 0,1 с у його кінці. Коливання показників, що отримано у 

тесті – згинання і розгинання рук в упорі лежачи серед спортсменок легких вагових 

категорій до початку річного циклу становили від 35,3 ± 5,5 до 39,0 ± 1,0 

кількість разів, а у кінці - від 35,3 ± 5,0 до 43,7 ± 2,9 кількість разів відповідно. 

При цьому, найвищі показники приросту показників тестування за рівнем 

загальної фізичної підготовленості спостерігаються у представниць спортив-

них шкіл Тернопільської, Харківської та Донецької областей. Так, наприклад, 

достовірне зростання значень даних тестів у спортсменок І групи вагових  

категорій Тернопільської області становили у стрибку в довжини – 3,0 % від 



178 

довжини тіла , у бігу на 30 м – 0,2 с, а у згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи – 

5,4 рази (див. табл. 4.6). Спортсменки ІІ групи вагових категорій 

Таблиця 4.6 

Показники загальної фізичної підготовленості важкоатлеток  

групи легких вагових категорій (n = 18) 

Показник 
ЗФП 

Важкоатлетичні центри областей 
Тернопільська ХарківськаХерсонська Донецька Рівненська Запорізька 

Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   

На початку річного циклу 
Стрибок у 

довжину, % 
від зросту 

125,5 4,25 122,3 3,32 121,8 1,37 120,6 2,47 123,1 3,80 124,9 3,13 

Біг 30 м, с 5,1 0,10 5,2 0,06 5,2 0,21 5,1 0,12 5,3 0,25 5,2 0,47 

Згинання і 
розгинання 
рук в упорі 

лежачи, рази 

38,3 1,15 39,0 1,00 35,3 5,51 39,0 2,65 37,0 3,61 35,7 4,73 

У кінці річного циклу 
Стрибок у 

довжину, % 
від зросту 

128,5 4,10 126,7 3,60 122,6 1,61 123,4 1,35 123,9 3,38 125,5 2,88 

Біг 30 м, с 4,9 0,15 5,0 0,06 5,2 0,06 4,9 0,06 5,2 0,10 5,1 0,32 

Згинання і 
розгинання 
рук в упорі 

лежачи , рази 

43,7 2,89 42,7 1,53 35,3 5,03 43,7 0,58 37,0 2,00 37,0 3,61 

р1* <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 
р2** <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 
р3*** <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

Примітки: 
* - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм Вілкоксона 

у стрибку в довжину; 
** - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 

Вілкоксона у бігу на 30 м; 
*** - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 

Вілкоксона у згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи на підлозі 
 

важкоатлетичного центру Харківської області впродовж річного циклу 

достовірно покращили свої показники у стрибках у довжину – на 4,4 % від  
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довжини тіла, у бігу на 30 м – на 0,2 с, а у згинанні і розгинанні рук в упорі 

лежачи – на 3,7 разів відповідно. Приріст показників тестів у спортсменок 

важкоатлетичного центру Донецької області впродовж річного циклу у 

показниках загальної фізичної підготовленості становив у стрибках у довжину 

– 2,8 % від зросту, у бігу на 30 м – 0,2 с та у згинанні і розгинанні рук в упорі 

лежачи – 4,7 разів. 

Необхідно зазначити, що у представниць двох важкоатлетичних центрів 

(Херсонська і Рівненська області) не виявлено достовірного зростання у  

показниках загальної фізичної підготовленості (p > 0,05) а у спортсменок І 

групи вагових категорій Запорізької області достовірні відмінності на початку 

та кінці річного циклу встановлено тільки у показниках згинання та розгинання 

рук в упорі лежачи – на 3,6 % (від 35,7 ± 4,7 разів на початку до 37,0 ± 3,6 раз у 

його кінці). Достовірних відмінностей (p > 0,05) на початку річного циклу та у 

його кінці у стрибках у довжину від 121,8 ± 1,4 % від довжини тіла до 122,6 ± 

1,6 %), у бігу на 30 м (від 5,2 ± 0,2 c до 5,2 ± 0,1 c), та у згинанні і розгинанні рук в 

упорі лежачи (від 35,3 ± 5,5 до 35,3 ± 5,0 разів) не виявлено у спортсменок групи 

легких вагових категорій важкоатлетичного центру Херсонської області. 

Подібна тенденція спостерігається у представниць важкоатлетичного центру 

Рівненської області, в яких не виявлено достовірних відмінностей (p > 0,05) між 

показниками тестування на початку та у кінці річного циклу. 

Аналіз показників спеціальної фізичної підготовленості важкоатлеток І 

групи вагових категорій свідчить, що показники стрибків за Абалаковим  

знаходяться у межах від 32,3 ± 2,5 до 38,7 ± 2,1 см на початку річного циклу та 

від 35,3 ± 1,53 до 47,5 ± 1,53 см у його кінці. Показники індексу сили м’язів 

кисті важкоатлеток знаходяться у межах від 67,3 ± 1,8 до 78,8 ± 4,2 у.о. на 

початку річного циклу та від 72,2 ± 2,1 до 83,2 ± 5,3 у.о. у його кінці. Показники 

індексу сили м’язів спини та ніг у важкоатлеток коливаються у межах від 197,4 

± 4,9 до 218,0 ± 5,5 у.о. на початку річного циклу та від 209,1 ± 2,5 до 224,1 ± 14,9 

у.о. у його кінці (табл. 4.7). 

Найвищий приріст в показниках спеціальної фізичної підготовленості 
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спортсменок групи легких вагових категорій було виявлено у представниць 

спортивних центрів Тернопільської, Харківської та Донецької областей. Спорт-

сменки І групи вагових категорій важкоатлетичного центру Тернопільської  

Таблиця 4.7 

Показники спеціальної фізичної підготовленості важкоатлеток  

16-18 років групи легких вагових категорій (n = 18) 

Показник СФП 
Важкоатлетичні центри областей 

Тернопільська Харківська Херсонська Донецька Рівненська Запорізька 
Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   

На початку річного циклу 
Стрибок за 

Абалаковим, см 38,3 1,53 39,7 1,53 32,3 2,52 38,7 2,08 32,3 2,52 37,0 3,00 

Індекс сили 
м’язів кисті, у.о. 67,3 1,78 78,8 4,18 78,7 6,11 74,9 4,92 71,3 2,80 78,7 4,80 

Індекс сили 
м’язів спини та 

ніг, у.о. 
202,5 6,16 207,0 14,84 218,0 15,55 203,4 6,42 197,4 4,94 217,9 3,16 

У кінці річного циклу 
Стрибок  за 

Абалаковим, см 47,5 1,53 46,0 2,65 36,0 1,00 44,3 2,52 35,3 1,53 38,7 2,52 

Індекс сили 
м’язів кисті, у.о. 72,2 2,15 83,2 5,27 79,6 6,25 80,5 5,42 72,8 2,56 81,2 5,60 

Індекс сили 
м’язів спини та 

ніг, у.о. 
217,6 6,21 221,0 13,03 224,1 14,90 219,1 9,07 209,1 2,50 223,4 4,33 

р1* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 
р2** <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

р3*** <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Примітки: 
* - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 
Вілкоксона у стрибку в висоту за Абалаковим; 
** - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 
Вілкоксона в індексу кистьової сили. 
*** - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 

Вілкоксона в становій динамометрії 
 

області впродовж року достовірно покращили (p < 0,05) свої показники у 

стрибках за Абалаковим – на 9,2 см, а показники індексу сили м’язів кисті 

зросли – на 4,9 у.о. Достовірні показники (p < 0,05) зростання тестів у 



181 

спортсменок І групи вагових категорій Харківської області становили у 

стрибках за Абалаковим – 6,3 см, а показники індексу сили м’язів кисті зросли 

– на 4,4 у.о. (див. табл. 4.7). Приріст показників індексу сили м’язів спини та 

нижніх кінцівок у спортсменок І групи вагових категорій різних 

важкоатлетичних центрів України становив – 5,5 у.о. 

Аналіз отриманих результатів у представниць важкоатлетичного центру 

Донецької області також свідчить про наявність достовірних (p < 0,05) 

відмінностей у показниках спеціальної фізичної підготовленості на початку та у 

кінці року, а також наявності зростання значень у стрибках у за Абалаковим та 

індексу сили м’язів кисті. 

У спортсменок І групи вагових категорій важкоатлетичних центрів  

Херсонської та Рівненської області спостерігається достовірне покращення 

показників у кінці річного циклу в тестовій вправі - стрибки за Абалаковим. 

Так, наприклад, приріст результатів тестування у спортсменок важкоатлетично- 

го центру Херсонської області впродовж річного циклу у стрибках за 

Абалаковим становив – 3,7 см, а у спортсменок Рівненської області – 3 см 

відповідно. Разом з тим, як у спортсменок Херсонської області, так і у  

представниць Рівненської області відсутній достовірний приріст показників 

індексу сили м’язів кисті (p > 0,05) (див. табл. 4.7). 

Необхідно зазначити, що у спортсменок важкоатлетичного центру 

Запорізької області не виявлено достовірного приросту показників у стрибках 

за Абалаковим та у індексу сили м’язів кисті (p > 0,05), що може свідчити про 

неефективність їхньої програми тренувального процесу річного циклу. 

Таким чином, отримані дані дозволяють зробити висновок про більшу 

ефективність програм тренувального процесу річного циклу у важкоатлеток І 

групи вагових категорій важкоатлетичних центрів Тернопільської, Харківської 

та Донецької областей, підтвердженням чого є значне зростання показників 

загальної та спеціальної фізичної підготовленості спортсменок.  
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4.2.2. Аналіз показників фізичної підготовленості важкоатлеток 

середніх вагових категорій. Рівень загальної фізичної підготовленості 

кваліфікованих важкоатлеток 16-18 років групи середніх вагових категорій 

було визначено за результатами таких тестів: стрибка в довжину, бігу на 30 м та 

згинання і розгинання рук в упорі лежачи.  

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок про ефектив-

ність програми тренувального процесу річного циклу у спортсменок ІІ групи 

вагових категорій різних важкоатлетичних центрів України.  

Встановлено, що показники загальної фізичної підготовленості у стриб-

ках у довжину у важкоатлеток ІІ групи вагових категорій різних важко-

атлетичних центрів України коливаються у межах від 124,8 ± 8,7 до 132,6 ± 2,5 % 

від зросту на початку річного циклу та від 126,3 ± 2,3 до 135,2 ± 2,0 % від зросту у 

кінці його (табл. 4.8).  

Значення тестової вправи у бігу на 30 м у спортсменок ІІ групи вагових 

категорій коливаються у межах від 5,2 ± 0,1 до 5,3 ± 0,2 с до початку циклу та від 

5,0 ± 0,6 до 5,2 ± 0,1 с у кінці його. Показники згинання і розгинання рук в упорі 

лежачи у спортсменок різних важкоатлетичних центрів України коливаються у 

межах від 36,0 ± 2,0 до 42,0 ± 2,6 разів на початку річного циклу та від 37,0 ± 1,7 до 

45,7 ± 2,1 разів у кінці його. 

Достовірні приріст за показниками загальної фізичної підготовленості у 

трьох тестах спостерігаються лише у спортсменок важкоатлетичного центру 

Тернопільської області. Так, наприклад, приріст показників тестування у 

спортсменок ІІ групи вагових категорій даного центру становив у стрибках у 

довжину – 2,5 % від зросту, у бігу на 30 м – 0,2 с, а у згинанні і розгинанні рук в 

упорі лежачи – 3,7 разів (див. табл. 4.8) відповідно. При цьому, порівняльний 

аналіз показників зростання рівня загальної фізичної підготовленості 

спортсменок важкоатлетичного центру Тернопільської області групи легких 

вагових категорій та представниць групи середніх вагових категорій свідчить, 

що показники приросту у важкоатлеток першої групи є суттєво вищими.  
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У спортсменок важкоатлетичного центру Харківської області достовірні 

відмінності (p<0,05) у показниках на початку та у кінці річного циклу виявлені 

у стрибках у довжину (124,8 ± 8,7 % від зросту на початку річного циклу та 128,7 

± 7,5 % від зросту у кінці його) та у бігу на 30 м (5,2 ± 0,3 с на початку річного 

циклу та 5,0 ± 0,1 с у кінці його). Разом з тим, у спортсменок групи середніх 

Таблиця 4.8 

Показники загальної фізичної підготовленості важкоатлеток  

16-18 років групи середніх вагових категорій (n = 18) 

Показник ЗФП 

Важкоатлетичні центри різних областей 
Тернопільська Харківська Херсонська Донецька Рівненська Запорізька 

Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   

На початку річного циклу 
Стрибок у 
довжину (% від 
зросту) 

132,6 2,55 124,8 8,66 127,9 2,66 132,4 2,95 125,7 4,20 127,5 10,67 

Біг 30 м (с) 5,2 0,21 5,2 0,26 5,3 0,35 5,2 0,10 5,3 0,21 5,2 0,31 
Згинання і 
розгинання рук 
в упорі лежачи, 
(рази) 

42,0 2,65 39,7 5,51 37,3 2,52 36,7 3,06 36,0 2,00 36,7 0,52 

У кінці річного циклу 
Стрибок у 
довжину (% від 
зросту) 

135,1 1,36 128,7 7,50 128,2 1,00 135,2 2,02 126,3 2,34 128,6 10,21 

Біг 30 м (с) 5,0 0,12 5,0 0,12 5,2 0,36 5,0 0,06 5,2 0,15 5,1 0,21 
Згинання і 
розгинання рук 
в упорі лежачи, 
(рази) 

45,7 2,08 43,7 2,89 37,0 1,73 41,3 3,21 37,3 2,08 37,7 2,08 

р1* <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
р2** <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 
р3*** <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
Примітки: 
* - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 

Вілкоксона у стрибку в довжину; 
** - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 

Вілкоксона у бігу на 30 м; 
*** - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 

Вілкоксона у згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи на підлозі. 
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вагових категорій Харківської області відсутня достовірна різниця (p > 0,05) 

між показниками  в тесті – згинання і розгинання рук в упорі лежачи на початку 

та у кінці річного циклу (див. табл. 4.8).  

Результати аналізу показників тестування у спортсменок групи середніх 

вагових категорій Донецької області дозволяють стверджувати про зворотну 

тенденцію щодо динаміки показників загальної фізичної підготовленості 

важкоатлеток легких вагових категорій. Так, наприклад, достовірне значення 

показника загальної фізичної підготовленості у спортсменок ІІ групи вагових 

категорій спостерігається тільки в результатах бігу на 30 м (5,2 ± 0,1 с на 

початку року та 5,0 ± 0,1 с у кінці його). У спортсменок групи середніх вагових 

категорій даного важкоатлетичного центру відсутнє достовірне (p > 0,05) 

зростання у тестових вправах - стрибках у довжину та згинанні й розгинанні 

рук в упорі лежачи. 

У представниць групи середніх вагових категорій трьох важкоатлетичних 

центрів України (Херсонська, Рівненська та Запорізька області) не виявлено 

достовірних відмінностей у показниках загальної фізичної підготовленості на 

початку та у кінці річного циклу (p > 0,05).  

Результати визначення рівня спеціальної фізичної підготовленості важко-

атлеток ІІ групи вагових категорій показують межі значень стрибків у висоту за 

Абалаковим у важкоатлеток цієї групи (від 36,3 ± 3,2 до 49,7±1,5 см на початку 

річного циклу та від 40,0 ± 1,7 до 55,0 ± 1,0 см у кінці його). Значення індексу 

сили м’язів кисті у важкоатлеток ІІ групи вагових категорій на початку річного 

циклу коливається у межах від 56,7 ± 2,5 до 63,1 ± 2,2 у.о. та від 55,1 ± 5,5 до 

67,2 ± 1,9 у.о. у кінці його (табл. 4.9).  

Коливання значень показників індексу сили м’язів спини і нижніх 

кінцівок у важкоатлеток ІІ групи вагових категорій до початку річного циклу 

становлять від 174,2 ± 12,9 до 209,8 ± 3,2 у.о. та від 185,6 ± 13,0 до 219,2 ± 2,1 см у 

кінці його. 

Найвищі показники зростання показників тестування рівня спеціальної 

фізичної підготовленості спортсменок середніх вагових категорій було  
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виявлено у представниць спортивних центрів Тернопільської, Харківської та 

Донецької областей. Достовірні відмінності (p<0,05) у тестових вправах - 

стрибок за Абалаковим та індекс сили м’язів кисті на початку річного циклу та 

у кінці його виявлено у спортсменок Тернопільської області. Приріст значень 

тестування у важкоатлеток групи середніх вагових категорій даного важкоат- 

Таблиця 4.9 

Показники спеціальної фізичної підготовленості важкоатлеток групи 

середніх вагових категорій (n = 18) 

Показник СФП 

Важкоатлетичні центри  областей 
Тернопільська Харківська Херсонська Донецька Рівненська Запорізька 

Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   

На початку річного циклу 
Стрибок  за 

Абалаковим (см) 49,7 1,53 36,3 3,21 37,0 2,00 46,0 2,00 37,0 1,00 37,3 5,86 

Індекс кистьової 
сили (у.о.) 60,6 2,81 63,1 2,22 53,4 6,18 62,4 1,32 56,7 2,48 57,7 6,90 

Індекс станової 
сили (у.о.) 209,8 3,23 185,7 6,07 179,8 6,80 174,2 12,93 189,1 6,04 190,2 18,54 

У кінці річного циклу 
Стрибок за 

Абалаковим (см) 55,0 1,00 43,7 2,89 40,0 1,73 51,3 1,53 40,7 0,58 40,0 4,58 

Індекс кистьової 
сили (у.о.) 64,2 1,73 67,2 1,98 55,1 5,48 68,1 1,63 59,2 2,64 59,9 5,85 

Індекс станової 
сили (у.о.) 219,2 2,07 196,2 5,40 187,0 6,40 185,6 13,00 197,7 4,78 197,2 17,45 

р1* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 
р2** <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

р3*** <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Примітки: 
* - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм Вілкоксона 

у стрибку в висоту за Абалаковим; 
** - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 

Вілкоксона в індексу кистьової сили. 
*** - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 

Вілкоксона в становій динамометрії 
 

летичного центру у стрибках у за Абалаковим становив – 5,3 см, а в індексі 

сили м’язів кисті – 3,6 у.о. Спортсменки групи середніх вагових категорій 
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важкоатлетичного центру Харківської області впродовж річного циклу 

достовірно покращили свої результати у стрибках у висоту за Абалаковим – на 

7,4 см, а показник індексу сили м’язів кисті покращився – на 4,1 у.о. (p < 0,05) 

відповідно.  

У спортсменок важкоатлетичного центру Донецької області також 

виявлено достовірні показники зростання (p < 0,05). Так, наприклад, зростання 

показників тестування у спортсменок ІІ групи вагових категорій даного 

важкоатлетичного центру становив у стрибках у висоту за Абалаковим – 5,3 см 

та індексу сили м’язів кисті – на 5,7 у.о. Необхідно зауважити, що встановлено 

достовірне зростання значень в індексі сили м’язів спини та нижніх кінцівок у 

представниць середніх вагових категорій всіх важкоатлетичних центрів 

України. 

Аналіз отриманих результатів тестування у представниць важкоатле-

тичного центру Херсонської та Рівненської областей свідчить про наявність 

достовірних (p < 0,05) відмінностей лише у стрибках за Абалаковим на початку 

та у кінці річного циклу, а у показниках індексу сили м’язів кисті на початку та 

у кінці його відсутні достовірні зростання (p > 0,05). 

 
4.2.3. Аналіз показників фізичної підготовленості важкоатлеток 

важких вагових категорій. Підґрунтям побудови тренувального процесу 

спортсменок важких вагових категорій 16-18 років були показники їхньої 

загальної та спеціальної фізичної підготовленості. Рівень загальної фізичної 

підготовленості важкоатлеток важких груп вагових категорій кожної з шести 

важкоатлетичних центрів України визначався за такими тестами, що були 

розглянуті вище. 

Нижче представлено результати показників загальної фізичної підготов- 

леності вісімнадцяти важкоатлеток групи важких вагових категорій різних 

важкоатлетичних центрів України (табл.4.10).  

Аналіз показників загальної фізичної підготовленості 18 важкоатлеток 

групи важких вагових категорій різних важкоатлетичних центрів України 
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свідчить про те, що найвищі значення тестування як на початку річного циклу, 

так і у кінці його спостерігаються у спортсменок спортивних шкіл Донецької, 

Тернопільської та Харківської областей. Коливання показників у стрибках у 

довжину у спортсменок важких вагових категорій на початку річного циклу 

становило від 120,4 ± 1,0 до 132,6 ± 8,9 % від зросту, а у кінці його від 124,2 ± 0,8  

до 135,0 ± 5,8 % від зросту. Коливання показників важкоатлеток групи важких 

Таблиця 4.10 

Показники загальної фізичної підготовленості важкоатлеток 16-18 років 

групи важких вагових категорій (n = 18) 

Показник ЗФП 

Важкоатлетичні центрі України 
ТернопільськаХарківська Херсонська Донецька Рівненська Запорізька 

Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   

На початку річного циклу 
Стрибок у 
довжину  
(% від зросту) 

127,0 1,63 126,7 1,25 120,4 1,01 132,6 8,95 128,0 1,44 128,6 12,77

Біг 30 м (с) 5,5 0,26 5,5 0,25 5,8 0,15 5,5 0,10 5,4 0,25 5,6 0,21 
Згинання і 
розгинання рук 
в упорі лежачі, 
(рази) 

29,7 1,53 29,0 2,65 27,0 1,00 29,7 1,53 27,0 2,00 30,3 2,08 

У кінці річного циклу 
Стрибок у 
довжину 
 (% від зросту) 

129,5 1,51 131,6 0,70 124,2 0,81 135,0 5,81 128,8 0,21 128,7 9,70 

Біг 30 м (с) 5,2 0,15 5,1 0,12 5,6 0,20 5,2 0,06 5,3 0,21 5,5 0,20 
Згинання і 
розгинання рук 
в упорі лежачи, 
(рази) 

33,0 1,00 32,7 2,08 28,0 3,61 33,7 2,08 26,7 3,21 31,0 2,00 

р1* >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
р2** <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 
р3*** <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

Примітки: 
* - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 

Вілкоксона у стрибку в довжину; 
** - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 
Вілкоксона у бігу на 30 м; 
*** - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 
Вілкоксона у згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи на підлозі 
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вагових категорій у бігу на 30 м становлять від 5,4 ± 0,2 до 5,8 ± 0,1 с на початку 

річного циклу та від 5,1 ± 0,1 до 5,2 ± 0,2 с у кінці його відповідно (див. табл. 

4.10). Коливання показників у згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи у 

спортсменок ІІІ групи вагових категорій на початку річного циклу становили від 

27,0 ± 1,0 до 30,3 ± 2,1 разів, а у кінці його від 26,7 ± 3,2 до 33,7 ± 2,1 разів відпо- 

відно. Найвище зростання результатів тестування у рівні загальної фізичної 

підготовленості спостерігаються у представниць важкоатлетичних центрів 

Тернопільської, Харківської та Донецької областей. Але достовірні відмінності 

у показниках загальної фізичної підготовленості на початку та у кінці річного 

циклу спостерігаються лише у спортсменок важкоатлетичного центру 

Харківської області (p < 0,05). У спортсменок Тернопільської та Донецької 

областей не виявлено достовірних відмінностей у стрибках у довжину на 

початку та у кінці річного циклу (p > 0,05), що свідчить про недоліки з боку 

тренерів щодо підбору засобів тренування для цієї групи спортсменок. Так, 

наприклад, достовірне зростання результатів тестування (p < 0,05) встановлено 

у спортсменок ІІІ групи вагових категорій Тернопільської області у бігу на 30 м 

– 0,3с, а також у згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи – 3,3 разів відповідно 

(див. табл. 4.10). Спортсменки ІІІ групи вагових категорій важкоатлетичного 

центру Харківської області достовірно покращили свої результати тестування 

загальної фізичної підготовленості у бігу на 30 м – на 0,4 с (p < 0,05), а також у 

згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи – на 3,7 разів відповідно.  

Необхідно зазначити, що у представниць важкоатлетичного центру  

Рівненської області не виявлено достовірних відмінностей (p > 0,05) у 

показниках тестування за результатами трьох тестів, що свідчить про недоліки з 

боку тренерів щодо підбору засобів тренування для спортсменок цієї області.  

Достовірні відмінності у зростанні показників загальної фізичної 

підготовленості у спортсменок важкоатлетичного центру Запорізької області 

виявлено тільки в одному тесті – згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи, а у 
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спортсменок важ-коатлетичного центу Херсонської області такий самий 

достовірний приріст спостерігається у стрибках у довжину (p<0,05). 

На основі порівняльного аналізу показників спеціальної фізичної 

підготовленості важкоатлеток групи важких вагових категорій нижче наведено  

результати тестування на початку та у кінці річного циклу (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11 

Показники спеціальної фізичної підготовленості важкоатлеток  

16-18 років групи важких вагових категорій (n = 18) 

Показник СФП 

Важкоатлетичні центри різних областей України 
ТернопільськаХарківська Херсонська Донецька Рівненська Запорізька 

Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   

На початку річного циклу 
Стрибок у за 

Абалаковим (см) 45,3 0,58 37,0 3,46 41,3 2,08 46,3 1,15 43,7 2,52 41,0 1,00 

Індекс сили 
м’язів кисті (у.о.) 

54,8 2,23 58,7 2,21 56,1 1,69 52,3 3,52 58,2 2,74 58,1 4,80 

Індекс сили 
м’язів спини та 

ніг (у.о.) 
174,9 12,05 175,1 14,02 163,4 7,57 189,2 15,86 196,5 4,92 186,2 5,27 

У кінці річного циклу 
Стрибок у за 

Абалаковим (см) 
49,3 1,53 41,3 0,58 43,3 1,53 50,3 2,08  46,0 2,65 44,3 0,58 

Індекс сили 
м’язів кисті (у.о 

57,4 1,80 61,7 2,28 58,6 1,28 56,2 4,11 61,1 2,98 59,6 5,21 

Індекс сили 
м’язів спини та 

ніг (у.о.) 
183,9 11,13 184,3 13,11 170,3 7,47 197,9 15,08 202,8 5,74 195,8 3,17 

р1* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
р2** <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

р3*** <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Примітки: 
* - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 

Вілкоксона у стрибку в висоту за Абалаковим; 
** - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 

Вілкоксона в індексу кистьової сили; 
*** - достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-критерієм 

Вілкоксона в становій динамометрії 
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Аналіз показників тестування спортсменок важких вагових категорій 

свідчить, що вони мають розкид у стрибках за Абалаковим від 37,0 ± 3,46 до 46,3 

± 1,1 см на початку річного циклу та від 41,3 ± 0,6 до 50,3 ± 2,1 см у кінці його. У 

індексу сили м’язів кисті на початку річного циклу розкид значень знаходиться у 

межах від 52,3 ± 3,5 до 58,7 ± 2,2 у.о. та від 56,2 ± 4,1 до 61,7 ± 2,3 у.о. у кінці його. 

Дослідженнями встановлено, що найвищі сумарні показники зростання 

результатів тестування спеціальної фізичної підготовленості спортсменок ІІІ 

групи вагових категорій встановлено у представниць важкоатлетичних центрів 

Тернопільської, Харківської та Запорізької областей. Так, наприклад, приріст у 

стрибку за Абалаковим у важкоатлеток Тернопільської області становив – 3,0 

см (p < 0,05), у спортсменок Харківської області – 4,03 см (p < 0,05), у  

представниць важкоатлетичного центру Херсонської області – 3,0 см (p < 0,05), 

у важкоатлеток Донецької області – 4,0 см (p < 0,05), а у спортсменок  

Запорізької області – 3,3 см (p < 0,05). У той же час, у спортсменок важкоатле- 

тичного центру Рівненської області встановлено найнижче зростання показника 

у цьому тесті – 2,3 см. 

Спортсменки ІІІ групи вагових категорій важкоатлетичного центру 

Тернопільської області впродовж річного циклу достовірно покращили свої 

результати тестування в індексі сили м’язів кисті – на 2,6 у.о., а спортсменки 

Харківської області – на 3,0 у.о. відповідно (p < 0,05). 

Найвищі значення зростання показників індексу сили м’язів спини та 

нижніх кінцівок серед спортсменок групи важких вагових категорій спостеріга-

ються у представниць важкоатлетичного центру Запорізької області (9,6 у.о.), 

Харківської області (9,2 у.о.) та Тернопільської області (9,0 у.о.) відповідно. 

Разом з тим, у всіх спортсменок групи важких вагових категорій  

спостерігаються достовірний приріст у показниках індексу сили м’язів спини та 

нижніх кінцівок. 

На основі аналізу отриманих даних встановлено, що програми  

тренувального процесу важкоатлеток групи важких вагових категорій річного 

циклу у представниць Тернопільської, Харківської та Запорізької областей  
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можуть бути більш ефективними щодо підбору засобів і методів тренування 

для зростання показників фізичної підготовленості спортсменок на етапі  

спеціалізованої базової підготовки. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Результати компонентного складу маси тіла у кваліфікованих важко- 

атлеток показують, що значення індексу маси тіла показані у кінці річного 

циклу є найнижчими у спортсменок І групи вагових категорій (22,1 ± 1,2 ум. 

од.). Разом з тим, отримано достовірне зростання показників індексу маси тіла 

юних важкоатлеток протягом річного циклу на 1,4 % (p < 0,05). 

У юних важкоатлеток ІІ групи вагових категорій він вищий, ніж у спорт- 

сменок І групи вагових категорій (25,7 ± 2,5 ум. од.). При цьому, достовірний 

приріст індексу маси тіла у спортсменок ІІ групи вагових категорій становив – 

1,5 % (p < 0,05). 

Найвище значення індексу маси тіла юних важкоатлеток (28,6 ± 2,4 ум. 

од.) спостерігається у кінці річного циклу у представниць ІІІ групи вагових 

категорій. У них було встановлено найнижче його зростання у кінці його, що 

становив тільки – 1,1 % (p > 0,05). Достовірних відмінностей у прирості індексу 

маси тіла між показниками важкоатлеток різних груп вагових категорій нами не 

виявлено (p > 0,05). 

2. Значення м’язової маси важкоатлеток І групи вагових категорій на 

початку річного циклу становило – 33,9 ± 2,1 % від загальної маси тіла, а у 

кінці його воно збільшилось на 1,0 % (p < 0,01). М’язова маса важкоатлеток ІІ 

групи вагових категорій на початку річного циклу становила – 31,5 ± 3,4 % від 

загальної маси тіла, а у кінці його збільшилось на 1,1 % від маси тіла (p < 0,01). 

М’язова маса важкоатлеток ІІІ групи вагових категорій має найменші значення 

і становила на початку річного циклу – 31,0 ± 2,2 % від загальної маси тіла, а у 

кінці його вона збільшилась на 3,5 % (p < 0,05).  

3. У групі важкоатлеток легких та середніх вагових категорій  

виявлено достовірні зростання жирового компоненту протягом річного циклу, а 
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у важкоатлеток важких вагових категорій його не було встановлено через те, 

що вони мали високі вихідні значення показників жирової маси на початку 

річного циклу. 

4. У представниць І групи вагових категорій на початку річного  

циклу результати тестової вправи - стрибки за Абалаковим становили 36,4 ± 3,5 

см від зросту, а у кінці його вони достовірно зросли на 12,6 % (p < 0,05). У 

важкоатлеток ІІ групи вагових категорій у на початку річного циклу вони 

становили – 40,6 ± 5,8 см, а у кінці його вони зросли на 11,1 % (p < 0,05). 

Показник спортсменок даної групи вагових категорій достовірно вищий, ніж у 

представниць І групи вагових категорій (на 10,4 і 9,1 % відповідно).  

5. Результати тестування сили м’язів кисті показують, що вищих  

значень у цьому тесті мають важкоатлетки ІІ групи вагових категорій. 

Достовірний приріст у цьому тесті за річний цикл становив – 5,3 %; тоді як у 

спортсменок І і ІІІ груп тільки 4,2 і 4,6 % відповідно.  

6. Результати тестування сили м’язів спини та нижніх кінцівок 

показують, що найвищі значення у цьому тесті мають важкоатлетки малих 

вагових категорій. Достовірний приріст у цьому тесті за річний цикл у них 

становив – 5,2 %; тоді як у спортсменок ІІ і ІІІ груп вагових категорій тільки 4,5 

і 4,3 % відповідно.  

7. Результати тестування загальної та спеціальної фізичної підготов-

леності та морфо-функціонального стану кваліфікованих важкоатлеток різних 

важкоатлетичних центрів України показує, що у різних спортивних школах 

встановлено різнохарактерне зростання показників тестових вправ. У спорт-

сменок одних спортивних шкіл вони зростають, тоді як у важкоатлеток інших 

шкіл, вони зменшуються. 

Матеріали, що викладені у розділі 4 опубліковано у друкованих працях 

[156, 157, 158]. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ПРОГРАМ  

ДЛЯ СПОРТСМЕНОК 16-18 РОКІВ РІЗНИХ ГРУП ВАГОВИХ 

КАТЕГОРІЙ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТРЕНУВАЛЬНА ПРОГРАМА 

 

 

5.1. Динаміка змагальних результатів у важкоатлеток різних  

спортивних шкіл та груп вагових категорій протягом річного циклу  

 

Спортивний результат є системоутворюючим чинником навчально-

тренувального процесу кваліфікованих спортсменок у цілому, та відправною 

точкою системи багаторічного їх вдосконалення спортсменів незалежно від 

виду спорту та кваліфікації [132, 136, 161, 162]. Тому, підсумки констату-

вального послідовного педагогічного дослідження здійснювались нами за 

результатами змагальних досягнень спортсменок шляхом порівняння їхнього 

спортивного результату на початку та у кінці річного циклу (табл. 5.1).  

Аналіз динаміки зростання спортивних результатів за підсумками  

змагань у спортсменок І групи вагових категорій свідчить про високу  

ефективність програм тренувального процесу і річному циклі у представниць 

важкоатлетичних центрів Тернопільської та Харківської областей. У 

представниць Тернопільського центру (у ривку – 9,9 ± 0,7 %; та поштовху – 8,9 

± 1,4 %) та Харківського центру (у ривку – 8,9 ± 0,9 %; та поштовху – 9,9 ± 2,2 

%) відповідно.  

Дещо нижчі темпи зростання спортивних результатів за підсумками змагань 

виявлені у спортсменок важкоатлетичних центрів Донецької та Рівненської 

області. Відповідно у важкоатлеток першого центру вони становили у ривку – 

7,4 ± 1,2 %, у поштовху – 8,2 ± 0,9 %. У спортсменок другого центру – вищі 

темпи зростання у ривку (8,5 ± 0,2 %), ніж у поштовху (5,9 ± 1,5%), що свідчить 

про більш акцентований вплив засобів і методів тренування на результативність 
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саме у ривкових вправах, ніж у поштовхових вправах спортсменок даного 

важкоатлетичного центру (див. табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Динаміка спортивних результатів у важкоатлеток 16-18 років різних груп 

вагових категорій протягом річного циклу (n = 54) 

Результати 

Важкоатлетичні центри України 
Тернопільська Харківська Херсонська Донецька Рівненська Запорізька 

Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   Sx   

Група легких вагових категорій 
Ривок (%) 9,9 0,73 8,9 0,93 2,6 0,61 7,4 1,19 8,5 0,25 3,2 2,18 

Поштовх (%) 8,9 1,43 9,9 2,17 3,2 2,89 8,2 0,95 5,9 1,54 2,0 0,44 
СД (%) 9,4 1,15 9,4 1,60 2,9 1,90 7,8 1,07 7,2 1,70 2,6 1,55 

р* <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 
Група середніх вагових категорій 

Ривок (%) 5,6 1,48 9,2 4,01 4,1 2,95 7,2 2,62 3,9 1,77 3,5 2,06 
Поштовх (%) 6,3 1,22 9,7 1,73 4,3 1,48 5,6 1,42 3,9 0,64 3,3 2,69 

СД (%) 6,0 1,27 9,4 2,78 4,2 2,09 6,4 2,06 3,9 1,19 3,4 2,14 
р* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

Група важких вагових категорій 
Ривок, % 5,8 4,71 6,1 3,88 2,6 1,41 3,0 1,43 2,5 2,50 6,0 1,44 

Поштовх (%) 5,7 4,95 5,3 2,04 3,9 2,51 7,5 6,08 2,4 0,67 7,4 3,28 
СД (%) 5,8 4,32 5,7 2,80 3,2 1,95 5,3 4,66 2,5 1,64 6,7 2,40 

р* <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
У середньо-

му по центру 7,0 2,81 8,2 2,68 3,5 1,54 6,5 2,12 4,5 1,14 4,3 2,38 

р* <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Примітка:* – достовірність відмінностей в однорідній групі за Т-

критерієм Вілкоксона 
 

Необхідно також зазначити, що достовірне зростання досягнень у сумі 

двоборства за підсумками змагань встановлено лише у представниць чотирьох 

важкоатлетичних центів України (Тернопільська, Харківська, Донецька та 

Рівненська області).  

Аналіз отриманих результатів дозволяє стверджувати про високу 

ефективність тренувального процесу річного циклу у спортсменок І групи 

вагових категорій важкоатлетичних центрів Тернопільської та Харківської 
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областей. Приріст досягнень у сумі двоборства у спортсменок даних центрів 

становить – 9,4 % (p<0,05). Крім того, про ефективність програм тренувального 

процесу річного циклу спортсменок групи легких вагових категорій цих областей 

свідчать також результати зростання показників спеціальної фізичної 

підготовленості. Саме у спортсменок цих спортивних шкіл у тестових вправах – 

стрибок за Абалаковим, сила м’язів кисті, спини та нижніх кінцівок на початку 

та у кінці річного циклу виявлено достовірно найвищі зростання показників 

рівня спеціальної фізичної підготовленості. 

Дослідження ефективності програми тренувального процесу у спортсме-

нок групи легких вагових категорій важкоатлетичного центру Донецької області 

свідчить про високий рівень зростання результатів тестових вправ, що 

характеризують рівень спеціальної фізичної підготовленості на початку та у 

кінці річного циклу (див. табл. 4.7). Разом з тим, приріст досягнень як в 

окремих вправах, так і у сумі двоборства у спортсменок даного центру є дещо 

нижчим, ніж середньогрупові величини зростання результатів у ривку – 7,4 ± 

1,2 %, у поштовху – 8,2 ± 0,9 %, та сумі двоборства – 7,8 ± 1,1 %. Отриманні 

результати можуть свідчити про односпрямований вплив різних засобів і методів 

тренування на результативність змагальної діяльності спортсменок даного 

важкоатлетичного центру. 

Динаміка результативності змагальної діяльності та рівня спеціальної 

фізичної підготовленості важкоатлеток Запорізької та Херсонської областей 

свідчить про відсутність у них достовірного приросту результатів у тестових 

вправах - стрибок за Абалаковим, індексів сили м’язів кисті, спини та нижніх 

кінцівок, а також у сумі двоборства (p > 0,05). Це може свідчити про низьку 

ефективність програми тренувального процесу важкоатлеток групи легких 

вагових категорій даних важкоатлетичних центрів (див. табл. 4.7 та 5.1). 

Аналіз змагальних результатів у спортсменок групи середніх вагових 

категорій свідчить про наявність у них достовірного зростання спортивних 

результатів у п’яти важкоатлетичних центрах України (Тернопільська, 

Харківська, Херсонська, Донецька та Рівненська області). 
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У спортсменок групи середніх вагових категорій високу ефективність 

програм тренувального процесу встановлено у представниць Харківського 

центру. Приріст змагальних результатів у ривку у спортсменок цього центру 

становив – 9,2 ± 4,0 %, у поштовху – 9,7 ± 1,7 %, та у сумі двоборства – 9,4 ± 2,8 

% відповідно.  

Приріст спортивних досягнень за підсумками змагань у представниць 

важкоатлетичних центрів Донецької та Тернопільської областей є дещо  

нижчим, порівняно з досягненнями спортсменок Харківського центру. Так, 

наприклад, приріст спортивних результатів протягом річного циклу у 

важкоатлеток Донецької області становить у ривку тільки – 7,2 ± 2,6 %, у 

поштовху тільки – 5,6 ± 1,4 %, та у сумі двоборства – 6,4 ± 2,1 %. У 

спортсменок Тернопільського центру показники зростання досягнень є дещо 

нижчими: у ривку – 5,6 ± 1,5 %; у поштовху – 6,3 ± 1,2 %; та у сумі двоборства 

– 6,0 ± 1,3 % відповідно (див. табл. 5.1).  

Найнижче зростання спортивних результатів за підсумками змагань 

протягом річного циклу спостерігаються у спортсменок важкоатлетичного 

центру Херсонської області: у ривку – 4,1 ± 2,9 %; у поштовху – 4,3 ± 1,5 %; та 

сумі двоборства 4,2 ± 2,1 %), що дозволяє стверджувати про не високу 

ефективність програми тренувального процесу у спортсменок даного центру. 

Таким чином, отримані результати дозволяють зробити висновки щодо 

ефективності програм тренувального процесу річного циклу у спортсменок 

групи середніх вагових категорій різних важкоатлетичних центрів України. 

Найвищі темпи зростання спортивних результатів та рівня спеціальної фізичної 

підготовленості спостерігаються у спортсменок важкоатлетичного центру 

Харківської області, що дозволяє стверджувати про високу ефективність їхньої 

програми підготовки протягом річного циклу.  

Разом з цим, дослідження рівня спеціальної фізичної підготовленості 

важкоатлеток дозволяють побачити достовірне зростання результатів у 

тестових вправах - стрибок за Абалаковим та індекс сили м’язів кисті, спини та 

нижніх кінцівок на початку та у кінці річного циклу (p < 0,05) у спортсменок 
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Тернопільської та Донецької областей. Темпи зростання показників спеціальної 

фізичної підготовленості у спортсменок цих центрів є одними з найвищих (див. 

табл. 4.7 та 5.1). Однак, аналіз змагальних досягнень у спортсменок цих центрів 

свідчить про посередні результати у сумі двоборства – 6,4 ± 2,1 % та 6,0 ± 1,3 

%. Це дозволяє зробити висновок про низький рівень реалізації спортивного 

результату та недоліки у побудові засобів тренувального процесу для 

важкоатлеток даних центрів. 

Достовірне зростання спортивних результатів за підсумками змагань у 

спортсменок групи важких вагових категорій різних важкоатлетичних центрів 

України спостерігається у представниць Запорізької, Тернопільської, 

Харківська та Донецької областей. Достовірного зростання змагальних резуль-

татів у спортсменок важкоатлетичних центрів Херсонської та Рівненської 

областей не встановлено (p > 0,05). Разом із цим, найвище зростання 

змагальних результатів спостерігаються у спортсменок важкоатлетичного 

центру Запорізької області (у ривку він становив – 6,0 ± 1,4 %, у поштовху – 7,4 

± 3,3 %, а у сумі двоборства – 6,7 ± 2,4 % відповідно). Зростання змагальних 

досягнень у спортсменок Тернопільської та Харківської областей є дещо 

нижчими. Так, наприклад, у спортсменок першого центру темпи приросту у 

ривку становили – 5,8 ± 4,7 %, у поштовху 5,7 ± 4,9 %, у сумі двоборства – 5,8 ± 

4,3 % відповідно. Тоді як у спортсменок другого центру вони є одні з 

найвищих, і становлять у ривку – 6,1 ± 3,9 %, у поштовху – 5,3 ± 2,0 % та сумі 

двоборства – 5,7 ± 2,8 % відповідно.  

Аналіз отриманих результатів свідчить про високу ефективність програми 

тренувального процесу протягом річного циклу у спортсменок ІІІ групи вагових 

категорій важкоатлетичного центру Запорізької області. Це підтверджують 

темпи зростання змагальних результатів спортсменок цього центру, а також 

показники рівня спеціальної фізичної підготовленості. У спортсменок 

важкоатлетичних центрів Харківської та Тернопільської областей виявлено 

достовірне зростання змагальних результатів, але їх значення є дещо нижчими, 

порівняно з результатами представниць Запорізької області. Разом з цим, 
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показники контрольного тестування рівня спеціальної фізичної підготовленості 

спортсменок ІІІ групи вагових категорій у представниць цих центрів є одними з 

найвищих серед шести важкоатлетичних центрів України. 

Показники зростання змагальних результатів у спортсменок різних груп 

вагових категорій мають деякі відмінності. Найвищі темпи зростання змагаль- 

них досягнень як в окремих вправах, так і сумі двоборства спостерігаються у 

важкоатлеток групи легких вагових категорій: у ривку - 6,7 %; у поштовху - 6,4 

%; у сумі двоборства - 6,6 %, а найнижчі – у представниць групи важких 

вагових категорій: у ривку – 4,3 %, у поштовху – 5,4 % та сумі двоборства - 4,9 

% (рис. 5.1.).  
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Рис. 5.1. Темпи зростання змагальних результатів у важкоатлеток 16-18 

років різних груп вагових категорій у річному циклі: 

 – перша група легких вагових категорій;  

- друга група середніх вагових категорій;  

-  третя група важких вагових категорій 

 

Отриманні результати підтверджують загальну тенденцію щодо реаліза-

ції досягнень у спортсменок різних груп вагових категорій. Для спортсменок 

груп легких вагових категорій характерним є реалізація спортивного 
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потенціалу за менший період часу та вихід на етап максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей швидше, порівняно з представницями інших груп 

вагових категорій. У спортсменок групи важких вагових категорій реалізація 

спортивного потенціалу відбувається дещо пізніше (довше) у часовому 

еквіваленті, порівняні з важкоатлетками інших груп вагових категорій. 

На основі аналізу отриманих даних встановлено, що програма  

тренувального процесу важкоатлеток у представниць спортивних центрів 

Тернопільської, Харківської та Донецької областей є більш ефективною, що 

підтверджується темпами зростання показників спеціальної фізичної 

підготовленості та змагальних досягнень протягом річного циклу. 

Середньогрупові значення зростання змагальних результатів у спортсменок 

даних спортивних шкіл становить – 8,2 ± 2,7 % (у важкоатлеток Харківської 

області), – 7,0 ± 2,8 % (у важкоатлеток Тернопільської області) та – 6,5 ± 2,1 % (у 

важкоатлеток Донецької області). 

Найвищі темпи зростання змагальних результатів у представниць 

важкоатлетичного центру Тернопільської області спостерігаються у спорт-

сменок групи легких вагових категорій: у ривку – 9,9 ± 0,7 %; у поштовху – 8,9 ± 

1,4 % та сумі двоборства – 9,4 ± 1,1 %, що може свідчити про переважання 

тренувального процесу важкоатлеток легких вагових категорій з урахуванням 

їхніх особливостей (див. табл. 5.1).  

У спортсменок важкоатлетичної центру Харківської області найвищі 

темпи зростання змагальних результатів було виявлено у групі легких вагових 

категорій (у ривку та поштовху – 9,4 ± 1,6 та 8,9 ± 0,9 %, а у сумі двоборства – 9,9 ± 

2,2 % відповідно). Показники зростання змагальних досягнень у спортсменок групи 

середніх вагових категорій булим також високими: у сумі двоборства – 9,4 ± 2,8 %, у 

ривку – 9,2 ± 4,0 % та у поштовху – 9,7 ± 1,7 % відповідно. 

Найвищі темпи зростання змагальних результатів у представниць важкоатле- 

тичного центру Запорізької області спостерігаються у спортсменок ІІІ групи вагових 

категорій: у сумі двоборства – 6,7 ± 2,4 %; у ривку – 7,4 ± 3,3 %; у поштовху – 6,0 ± 

1,4 %), що свідчить про спрямованість програми тренувального процесу спортсменок 
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цієї області із урахуванням особливостей для важкоатлеток групи важких вагових 

категорій. 

Аналіз особливостей побудови тренувального процесу кваліфікованих 

важкоатлеток 16-18 років протягом річного циклу свідчить про достовірні 

відмінності у зростанні показників спеціальної фізичної підготовленості та 

змагальних досягнень спортсменок різних важкоатлетичних центрів і груп 

вагових категорій. Тому програми річної підготовки важкоатлеток окремих 

центрів потребують суттєвого доопрацювання. Тому конче потрібно 

розроблення диференційованої програми тренувального процесу спортсменок 

16-18 років у річного циклі з урахуванням певних особливостей, що були 

встановлено для різних груп вагових категорій важкоатлеток.  

 

5.2. Диференційована тренувальна програма кваліфікованих 

важкоатлеток 16-18 років різних груп вагових категорій у річному циклі  

 

Для ефективної реалізації спортивного потенціалу важкоатлеток під час  

змагальної діяльності необхідно забезпечити раціональний зв’язок між всіма 

сторонами тренувального навантаження протягом річного циклу. Вибір засобів 

і методів тренувального процесу безпосередньо залежить від кваліфікації 

спортсменок, етапу та періодів підготовки, календаря змагань та груп вагових 

категорій важкоатлеток. Разом з тим, результати аналізу тренувальних 

навантажень, динаміки показників фізичної підготовленості та 

результативності змагальної діяльності важкоатлеток різних груп вагових 

категорій різних важкоатлетичних центрів України дозволяють висунути 

гіпотезу щодо ефективності програм тренувального процесу спортсменок з 

урахуванням встановлених відмінностей та закономірностей. 

Оптимальною моделлю тренувального процесу важкоатлеток 16-18 років 

у річному циклі є трьохциклове планування підготовки, що містить від 3 до 4 

окремих підготовчих періодів та від 3 до 4 змагальних періодів. Разом з цим, 

відправною точкою побудови тренувального процесу важкоатлеток цього віку є 
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особливості календаря змагань, які визначають специфіку поділу річного 

макроциклу на періоди, мезоцикли та мікроцикли. Тривалість кожного з етапів 

річного циклу може коливатися від 42 до 168 днів (рис. 5.2). 

І ІІ ІІІ І ІІ І ІІ ІІІ 
 

Місяці 

Рис. 5.2. Модель побудови тренувального процесу річного циклу у 

важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки: 

І – підготовчий період; ІІ – змагальний період; ІІІ- перехідний період;  
    – головні змагання року (чемпіонати України); 
    – відбірні змагання року (чемпіонати області) 
 
Аналіз отриманих результатів свідчить, що оптимальна тривалість  

підготовчого періоду у річному циклі коливається у межах від 3 до 13 тижнів. 

При цьому, перший підготовчий період річного циклу важкоатлеток повинен 

містити загально-підготовчий та спеціально-підготовчий етапи, які 

передбачають наявність в їх структурі втягувальних, базових та контрольно-

підготовчих мезоциклів. Кількість тренувальних занять у мікроциклі повинна 

становити у середньому 6–8 (див. рис. 5.2).  

Рекомендована тривалість змагального періоду є меншою, порівняно із 

тривалістю підготовчого періоду і повинна становити від 3 до 6 тижнів. 

Оскільки основною метою є безпосередня підготовка та участь в головних 

змаганнях року, до програми періодизації тренувального процесу річного циклу 

кваліфікованих важкоатлеток рекомендовано включати окремо 

передзмагальний та окремо змагальний мезоцикли. Середньогруповий 

показник кількості тренувальних занять у змагальному періоді повинен 

становити 4–7 тренувань в одному мікроциклі (рис. 5.3). 

Характерною ознакою раціональної побудови тренувального процесу 

річного циклу важкоатлеток на даному етапі повинна бути наявність двох 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Місяць Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень 

Дата 
8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 

14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 

Тижні 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Макроцикл ІІ цикл макроциклу (168 днів) 

Період 
підготовки Перехідний Підготовчий Змагальний 

Мезоцикли Відновний Втягуючий Базовий Базовий 
Контроль-
но-підго-
товчий 

Передзмаг. Зм. 

Мікроцикл вд. вд. вд. вт. вт. вт. вд. уд. уд. уд. уд. вд. уд. уд. пд.уд. вд. пд. зм. вд. уд. пд. пд. зм. 
К-сть 

тренуваль-
них занять 

3 4-5 4-6 3-5 5-6 5-6 5-6 4-5 5 5-6 6 4-6 6 6 5 5-6 4-5 5-6 6 5-6 5-6 4-5 4-5 3-4 

 

Рис. 5.3. Модель структури побудови тренувального процесу 

кваліфікованих важкоатлеток 16-18 років у другому макроциклу річного циклу 

 

короткотривалих (від 23 до 49 днів) перехідних періодів, або одного 

довготривалого перехідного періоду (70 днів) у структурі річного циклу. При 

цьому, включення до структури періодизації тренувального процесу річної 

підготовки спортсменок двох перехідних періодів дозволяє забезпечити більш 

адекватну відповідність кількісних та якісних параметрів тренувального 

навантаження коливанням спортивної форми важкоатлеток. Однією із ознак 

оптимальної побудови засобів перехідного періоду є почергова зміна  

пасивного відпочинку та достатньо інтенсивна тренувальна діяльність, що 

забезпечується включенням до програми підготовки відновних та втягувальних 

мезоциклів (див. рис. 5.3). 

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок про те, що у 

спортсменок групи легких вагових категорій досліджуваних важкоатлетичних 

центрів України найвищі значення зростання спортивних результатів та 

показників спеціальної фізичної підготовленості виявлено у спортсменок 

Тернопільської та Харківської областей, що дозволяє зробити висновок щодо 

найбільш ефективної програми тренувального процесу важкоатлеток даних 
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осередків. Таким чином, дані програми можуть розглядатися як базові для 

побудови річного циклу спортсменок групи легких вагових категорій. Однією із 

умов ефективної побудови річного циклу важкоатлеток цієї групи є 

забезпечення варіативності зовнішньої сторони навантаження спортсменок 

залежності від спрямованості мезоциклів (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 

Модельний обсяг тренувального навантаження спортсменок групи легких 

вагових категорій у програмі річного циклу  

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки 
Загальне 

КПШ  Відновний Втягува-
льний Базовий Котрольно-

підготовчий Змагальний 

Загальний обсяг* 863–900 1300–1325 1300–1682 1450–1688 948–1354 10795–16858 

Зона інтенсив-
ності 90-100 % 0,2–0,3 1,3–1,5 2,0–2,6 2,4–2,9 3,4–3,1 2,2–2,3 

Ривкові вправи, 
% 13,0–13,5 16,2–16,6 18,3–21,9 19,3–23,6 22,3–23,6 19,3–20,3 

Поштовхові 
вправи, % 14,0–14,2 16,8–17,4 18,1–22,3 18,5–24,4 24,0–24,8  20,2–20,8 

Тяги  ривкові, % 11,2–11,7 10,1–12,1 10,3–11,9 10,9–12,5 8,8–10,6 10,0–11,7 

Тяг поштовхові, 
% 9,6–10,2 9,9–10,9 9,0–11,0 8,2–9,9 6,3–9,9 8,2–10,4 

Присідання, % 25,0–26,4 25,0–25,9 24,6–26,0 24,6–26,2 21,8–23,9 24,6–24,8 

Жимові вправи, 
% 7,0–9,9 7,0–10,2 3,9–8,8 2,9–7,5 2,6–7,9 4,9–8,7 

Інші вправи, % 11,8–12,4 10,5–11,7 4,4–8,5 4,0–7,8 5,4–8,0 7,1–8,7 

Примітка: * - визначався у кількості піднімань штанги 
 

Рекомендований загальний обсяг тренувального навантаження у річному 

циклі для важкоатлеток групи легких вагових категорій повинен знаходитися у 

межах 863–900 КПШ – у відновних мезоциклах, 1300–1325 КПШ – у 

втягувальних мезоциклах, 1300–1682 КПШ – у базових мезоциклах, 1450–1688 
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КПШ – у контрольно-підготовчих та 948–1354 КПШ у змагальних мезоциклах. 

Найбільш високий обсяг тренувального навантаження у річному циклі для 

спортсменок цієї групи повинні спостерігатися у контрольно-підготовчих 

мезоциклах, а найменший, у відновних та змагальних мезоциклах. 

Показники середньої ваги штанги повинні відповідати спрямованості 

структурних утворень тренувального процесу. Показники середньої ваги 

штанги у спортсменок групи легких вагових категорій повинні знаходитися у 

межах – 43,9–44,2 кг у відновних мезоциклах, дещо зростати у витягувальних 

(46,0– 47,1 кг), базових - 48,5–51,7 кг, та контрольно-підготовчих мезоциклах - 

50,5– 53,9 кг, та досягати максимальних значень у змагальних мезоциклах - 

51,0–53,6 кг, із середньо-груповими величинами показника - 48,8–51,1 кг. 

Модельні значення інтенсивності тренувального навантаження у 

ривкових вправах у важкоатлеток даної групи вагових категорій повинні 

знаходитися у межах – 71,4–71,8 % від максимальної ваги; мати мінімальні 

значення у відновних мезоциклах - 50,2–67,2 %; дещо зростати у втягувальних 

(69,3–69,7 %), базових мезоциклах (71,0–72,2 %), контрольно-підготовчих 

мезоциклах (71,0–74,2 % ) та досягати максимальних значень у змагальних 

мезоциклах (73,1–74,2 %). 

У поштовхових вправах модельні значення інтенсивності тренувальних 

навантажень повинні знаходитися у межах – 70,2–70,3 % від максимальної ваги 

штанги; мати мінімальні значення у відновних мезоциклах (48,2–66,6 %); дещо 

зростати у втягувальних (67,9–68,8%), базових (69,8–70,8 %), контрольно-

підготовчих мезоциклах (70,1–72,0 %) та досягати максимальних значень у 

змагальних мезоциклах (72,0–72,7 %). 

При цьому, динаміка обсягу та інтенсивності тренувальних  

навантажень у річному циклі повинна відповідати загальноприйнятим 

тенденціям побудови тренувального процесу у важкій атлетиці. Наприклад, 

однією із загальноприйнятих тенденцій є збільшення показників КПШ у зоні 

інтенсивності 90–100 % у контрольно-підготовчих та змагальних мезоциклах, 

або збільшення обсягу тренувального навантаження у спеціально-підготовчих 
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вправах у втягувальних, базових та контрольно–підготовчих мезоциклах, 

порівняно зі змагальними мезоциклами. 

У результаті порівняльного аналізу приросту спортивних результатів та 

показників загальної й спеціальної фізичної підготовленості у спортсменок ІІ 

групи вагових категорій різних важкоатлетичних спортивних шкіл України 

підтверджено високу ефективність тренувального процесу у представниць  

Харківської, Тернопільської та Донецької областей. Це дозволяє взяти дані 

програми тренувального процесу спортсменок цієї групи категорій як базові 

для побудови диференційованої програми річного циклу (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Модельний обсяг тренувального навантаження спортсменок 16-18 

років групи середніх вагових категорій 

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки 
Загальне 

КПШ  Відновний Втягува-
льний Базовий Котрольно-

підготовчій Змагальний 

Загальний обсяг* 815–835 1115–1356 1018–1593 1017–1597 990–1293 10527–15999 

Зона інтенсив-
ності 90-100 %  

0,1–0,2 0–1,1 1,8–2,6 2,2–2,8 2,7–3,0 1,8–2,5 

Ривкові вправи, % 13,6–4,1 14,4–17,7 20,5–22,5 22,6–24,8 24,0–24,8 20,9–21,7 

Поштовхові 
вправи, % 

14,0–4,8 14,2–17,3 21,5–23,2 25,4–26,4 25,2–26,7 21,7–24,0 

Тяги ривкові, % 12,1–2,8 9,1–13,5 9,4–11,0 6,6–9,2 5,4–9,6 8,0–10,8 

Тяги  поштовхові, 
% 

9,3–9,8 8,4–10,8 9,9–10,4 5,7–7,9 4,9–8,8 7,6–9,4 

Присідання, % 25,4–27,2 24,5–26,3 24,7–25,5 21,5–26,4 22,3–25,3 23,5–25,7 

Жимові вправи, % 9,8–10,5 9,1–11,6 4,9–8,3 2,0–6,6 1,9–5,4 5,3–7,4 

Інші вправи, % 10,7–1,1 9,7–11,8 2,7–7,2 3,6–10,9 4,7–11,3 6,2–8,4 

 

Аналіз отриманих даних свідчить, що загальний обсяг тренувального 

навантаження у річному циклі для важкоатлеток ІІ групи вагових категорій 
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повинен мати мінімальні значення у відновних мезоциклах (у межах 815–835 

КПШ), та у втягувальних мезоциклах 1115–1356 КПШ, досягати максимальних 

значень у базових (1018–1593 КПШ) та контрольно-підготовчих мезоциклах 

(1017–1597 КПШ) та знову зменшуватись (990–1293 КПШ) у змагальних 

мезоциклах (див. табл. 5.3). Рекомендований середньогруповий показник обсягу 

тренувального навантаженння для спортсменок цієї групи становить – від 10527 до 

15999 КПШ. 

У результаті дослідження встановлено, що показники середньої ваги 

штанги у важкоатлеток ІІ групи вагових категорій повинні знаходитися у межах 

62,8–64,6 кг – у річному циклі; найменші його значення у відновних мезоциклах 

- 48,9–55,5 кг; дещо зростають у втягувальних (59,3–59,6 кг) та базових 

мезоциклах (63,5–65,0 кг); та досягають максимальних значень у контрольно-

підготовчих (64,9–65,1 кг) та змагальних мезоциклах – (64,5–65,4 кг). 

Показники інтенсивності навантаження у ривкових вправах річного 

циклу у представниць ІІ групи вагових категорій можуть коливатися від 70,9 до 

71,9 % від максимальної ваги у річному циклі. Найменші її значення знахо-

дяться у відновних мезоциклах (50,8–66,6 %); та втягувальних мезоциклах 65,0–

69,4%; досягають максимальних значень у базових (71,0–73,0); контрольно-

підготовчих (70,9–73,6 %) та змагальних мезоциклах (71,7–73,7 %), відповідно.  

Значення інтенсивності навантаження у поштовхових вправах можуть 

коливається у межах – 69,3–70,4 % від максимальної ваги штанги. Інтенсивність 

навантаження у відновних мезоциклах є мінімальною – 64,7–65,1 %; потім дещо 

зростає у витягувальних, базових та контрольно-підготовчих мезоциклах (65,1–

68,6; 69,6–73,1; 70,0–71,4 % відповідно); а досягає максимальних значень у 

змагальних мезоциклах (70,2–73,6 %). 

У спортсменок ІІІ групи вагових категорій найвищі темпи приросту 

спортивних результатів та спеціальної фізичної підготовленості встановлено у 

спортсменок Запорізької, Тернопільської та Харківської областей, що дозволяє 

використовувати ці програми річної підготовки як базові для планування 

тренувального процесу.  
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Модельні значення загального обсягу тренувальних навантажень у річному 

циклі важкоатлеток групи важких вагових категорій повинен знаходитися у 

межах – 9328–15066 КПШ. (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Модельний обсяг тренувального навантаження спортсменок  

16-18 років групи важких вагових категорій  

Показники 
навантаження 

Мезоцикли підготовки  

Загальне 
КПШ  Відновний Втягува-

льний Базовий Котрольно-
підготовчій Змагальний 

Загальний обсяг* 788–812 1043–2430 1186–1620 1120–1710 854–1516 9328–15066 

Зона інтенсив-
ності 90-100 % 

0 0,8–1,8 1,5–1,8 1,9–2,2 2,1–2,6 1,5–1,9 

Ривкові вправи, % 14,7–15,2 15,4–21,1 17,9–21,3 18,5–22,4 22,1–22,9 19,1–21,6 

Поштовхові 
вправи, % 15,1–15,8 16,4–24,8 19,8–23,7 20,8–25,4 23,7–24,5 20,9–24,4 

Тяги  ривкові, % 11,5–11,8 7,9–10,6 7,5–9,6 7,4–8,1 6,4–7,6 7,7–9,0 

Тяги поштовхові, 
% 

10,5–10,9 7,8–10,2 6,7–9,3 7,0–7,6 5,5–7,0 6,9–8,8 

Присідання, % 25,1–26,4 23,1–24,0 22,3–23,4 21,4–22,1 20,6–22,4 22,0–22,9 

Жимові вправи, % 7,3–10,3 5,7–11,1 6,0–9,6 4,0–9,0 3,7–7,8 6,4–9,3 

Інші вправи, % 11,3–12,4 9,6–14,0 8,1–12,7 9,4–15,9 10,7–15,5 10,3–12,5 

Примітка: * - визначався у кількості піднімань штанги 

 

При цьому, показники обсягу тренувального навантаження в окремих  

структурних утвореннях річного циклу повинні бути мінімальними – у відновних 

мезоциклах (788–812 КПШ), дещо зростати у втягувальних та базових 

мезоциклах (1043–2430 та 1186–1620 КПШ), досягати максимальних значень у 

контрольно-підготовчих мезоциклах (1120–1710 КПШ), а також суттєво 

зменшуватись у змагальних мезоциклах (854–1516 КПШ). 

Величини середньої ваги штанги у важкоатлеток ІІ групи вагових 

категорій повинні знаходитися у межах 72,0–74,3 кг. Причому, у відновних 
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мезоциклах вони мають найменші значення – 58,3–67,8 кг; потім дещо зростають 

у втягувальних, базових та контрольно-підготовчих мезоциклах (68,5–73,7; 69,8–

72,5; 70,2–73,9 кг відповідно), а досягають максимальних значень у змагальних 

мезоциклах – 72,4–75,0 кг.  

Модельні значення інтенсивності тренувального навантаження у 

ривкових вправах у важкоатлеток даної групи вагових категорій можуть 

знаходитися у межах 69,9–70,4 % від максимальної ваги штанги. У відновних 

мезоциклах вона мають найменші значення (від 58,0 до 67,2 %); у втягувальних, базових 

і контрольно-підготовчих мезоциклах інтенсивність дещо зростає (від 67,7 до 71,0 %); а 

у змагальних мезоциклах може досягати максимальних значень (від 68,3 до 72,8 %).  

Модельні значення інтенсивності тренувального навантаження у поштовхових 

вправах спортсменок ІІІ групи вагових категорій можуть коливатися у відновних 

мезоциклах (від 59,8 до 66,8 %); потім дещо зростати у втягувальних (від 67,7 до 70,9 

%); базових (від 68,8 до 70,0 %); контрольно-підготовчих мезоциклах (від 69,4 до 70,7 

%), та сягати максимальних значень у змагальних мезоциклах (від 70,3 до 71,1 %). 

 

Висновки до розділу 5 

 Аналіз засобів і методів побудови тренувального процесу кваліфікованих 

важкоатлеток 16-18 років різних груп вагових категорій протягом річного 

циклу, свідчить про достовірне зростання показників загальної та спеціальної 

фізичної підготовленості, а також змагальних досягнень у річному циклі 

спортсменок окремих спортивних шкіл України. Тому актуальною проблемою є 

підготовка та впровадження у практику диференційованої програми 

тренувального процесу спортсменок цього віку у річному циклі. 

 Найвищі темпи зростання змагальних результатів в окремих вправах та 

сумі двоборства протягом річного циклу підготовки мають важкоатлетки І 

групи вагових категорій (у ривку – 6,7 %; у поштовху – 6,4 % та сумі 

двоборства – 6,6 %), а найнижчі – у представниць ІІІ групи вагових категорій (у 

ривку – 4,3 %, у поштовху 5,4 % та сумі двоборства – 4,9 %). Отримані 
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результати підтверджують загальну тенденцію щодо реалізації спортивного 

потенціалу спортсменками різних груп вагових категорій. 

Найвищі темпи зростання змагальних досягнень у групи легких вагових 

категорій встановлено у спортсменок важкоатлетичного центру Тернопільської 

області (у ривку – 9,9 ± 0,7; поштовху – 8,9 ± 1,4 та сумі двоборства – 9,4 ± 1,1 % 

відповідно).  

У спортсменок ІІ та ІІІ груп вагових категорій найвищі темпи зростання 

змагальних досягнень протягом річного макроциклу мають важкоатлетки 

спортивного центру Харківської області: у ривку (8,9 ± 0,9 і 9,2 ± 4,0 %); поштовху 

(9,9 ± 2,2 і 9,7 ± 1,7 %) та сумі двоборства (9,4 ± 1,6 і 9,4 ± 2,8 %) відповідно.  

 У структурі диференційованої програми нами рекомендовано загальний 

обсяг тренувального навантаження у річному циклі для важкоатлеток різних 

групи важких вагових категорій. Для важкоатлеток І групи вагових категорій 

повинен знаходитися у межах 863–900 КПШ – у відновних мезоциклах, 1300–

1325 КПШ – у втягувальних мезоциклах, 1300–1682 КПШ – у базових 

мезоциклах, 1450–1688 КПШ – у контрольно-підготовчих та 948–1354 КПШ у 

змагальних мезоциклах. Найбільш високі значення обсягу тренувального 

навантаження для спортсменок цієї групи повинні бути у контрольно-

підготовчих мезоциклах, а найменші - у відновних та змагальних мезоциклах. 

У важкоатлеток ІІ групи вагових категорій загальний обсяг тренувального 

навантаження у річному циклі повинен мати мінімальні значення у відновних 

мезоциклах (815–835 КПШ), у втягувальних мезоциклах (1115–1356 КПШ), 

досягати максимальних значень у базових (1018–1593 КПШ) та контрольно-

підготовчих мезоциклах (1017–1597 КПШ) та знову зменшуватись у змагальних 

мезоциклах (990–1293 КПШ). Середньо-груповий обсяг тренувального 

навантаженння для спортсменок у річному циклі може бути у межах від 10527 до 

15999 КПШ. 

Загальний обсяг тренувального навантаження у річному циклі для 

важкоатлеток ІІІ групи вагових категорій може знаходитися у межах – 9328– 



210 

15066 КПШ. При цьому, мінімальні значення мають бути у відновних мезоциклах 

(788–812 КПШ), дещо зростати у втягувальних та базових мезоциклах (1043–2430 

та 1186–1620 КПШ), досягати максимальних значень у контрольно-підготовчих 

мезоциклах (1120–1710 КПШ) та суттєво зменшуватись у змагальних мезоциклах 

(854–1516 КПШ). 

Диференційована програма річної підготовки важкоатлеток різних груп 

вагових категорій містить модельні значення обсягу та інтенсивності 

тренувальних навантажень тих важкоатлетичних центрів України, в яких було 

отримано найвищі темпи зростання змагальних досягнень, а також показників 

загальної та спеціальної підготовленості важкоатлеток.   

Матеріал, викладений у розділі 5 опубліковано в друкованих працях [156, 

159]. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

Аналіз науково-методичної літератури дозволяє зробити висновок щодо 

необхідності пошуку нових шляхів удосконалення спортивної майстерності 

кваліфікованих важкоатлеток 16-18 років на етапі спеціалізованої базової 

підготовки. На сьогодні існує декілька думок щодо побудови програм 

підготовки важкоатлеток на різних етапах багаторічної підготовки. Перша 

група вчених та практиків (Л.Г. Шахліна, 2002; В.Н. Платонов, 2015; Е.В. 

Фильгина, 2005; П.С. Горулев, 2006) пропонує враховувати під час побудови 

тренувального процесу спортсменок біологічний цикл жіночого організму. 

Друга група вчених та практиків вважає, що підготовку спортсменок необхідно 

проводити за аналогією з тренуванням чоловіків на основі загальноприйнятих 

закономірностей спортивного вдосконалення. Третя група вчених (В.Г. 

Олешко, 2014; С.О. Пуцов, 2008; О.В. Солодка, 2017 та ін.) пропонує 

враховувати періодизацію тренувального процесу в річному циклі із 

деталізацією різних типів мезоциклів підготовки, а також враховувати 

відмінності, що характеризують тіло будову спортсменок рівних груп вагових 

категорій. 

Вважаємо, що побудова тренувального процесу важкоатлеток на етапі 

спеціалізованої базової підготовки повинна здійснюватись із урахуванням 

інформативних показників функціональної та фізичної підготовленості 

спортсменок залежно від відмінностей за групами їх вагових категорій.  

Підтверджено теоретичні дані щодо значущості та необхідності 

визначення загальної та спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих 

важкоатлеток 16-18 років із пріоритетністю врахування їх морфологічного 

стану під час планування тренувальних навантажень протягом річного циклу 

підготовки (В. Олешко, 2011; І. Шимечко, 2013). Дані анкетування вказують на 
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доцільність використання двох та трьох циклового планування річного циклу 

підготовки кваліфікованих важкоатлеток 16-18 років із головними та 

відбірковими змаганнями. Підтверджено наукові дані щодо використання 

інформативних характеристик компонентного складу маси тіла важкоатлеток 

різних груп вагових категорій. Зокрема збільшення індексу маси тіла 

спортсменок із зростанням груп вагових категорій (С. Пуцов, 2008; О. 

Антонюк, 2012).  А також, динаміки показників м’язового та жирового 

компонентів складу маси тіла важкоатлеток різних груп вагових категорій 

залежно від обсягів тренувальних навантажень, що були впроваджені у 

провідних важкоатлетичних центрах України.  

Також підтверджено наукові дані щодо інформативних характеристик 

оцінки загальної та спеціальної фізичної підготовленості важкоатлеток 

протягом річного циклу залежно від періодів підготовки і мезоціклів підготовки 

різного типу. 

Доповнено та розширено існуючі дані щодо напрямків удосконалення 

тренувального процесу важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової 

підготовки, згідно сучасного розподілу засобів підготовки на групи вправ 

(ривкові, поштовхові, тяги ривкові та поштовхові, присідання, жимові та інші 

вправи). 

За допомогою анкетування нами доповнено дані щодо інформативних 

тестових методик, що використовуються для визначення показників загальної 

та спеціальної фізичної підготовленості спортсменок у важкій атлетиці 

(тестування швидкісно-силових можливостей за методикою В. Абалакова та 

відео-комп’ютерний аналіз кінематичних характеристик руху). 

Нами доповнено дані щодо структури побудови підготовки важкоатлеток 

різних груп вагових категорій в річному макроциклі, із врахуванням основних 

показників тренувального навантаження у різних структурних утвореннях 

системи підготовки. 

За допомогою методів антропометрії нами доповнено дані щодо 

динаміки показників компонентного складу маси тіла важкоатлеток 16-18 років 
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різних груп вагових категорій. Зокрема, встановлена динаміка індексу маси 

тіла, показників м’язового та жирового компонентів маси тіла важкоатлеток 

різних груп вагових категорій у провідних шести важкоатлетичних центрах 

підготовки спортсменок протягом річного циклу. 

Наші дослідження доповнили наукові дані низки інших авторів щодо 

відмінностей серед показників загальної та спеціальної фізичної 

підготовленості важкоатлеток різних груп вагових категорій, які готувалися до 

змагальних стартів. Зокрема, динаміка рівня загальної фізичної підготовленості 

важкоатлеток різних груп вагових категорій протягом річного циклу що 

визначалася за тестовими вправами (стрибок у довжину, біг 30 м, згинання та 

розгинання рук в упорі лежачи на підлозі) дозволила уточнити та вдосконалити 

систему оцінки підготовленості важкоатлеток цього віку. А динаміка рівня 

спеціальної підготовленості важкоатлеток 16-18 років різних груп вагових 

категорій протягом річного циклу, що визначалася за наступними тестовими 

вправами (стрибок у висоту за Абалаковим, кістьова та станова динамометрія) 

дозволила уточнити та вдосконалити систему контрольних нормативів, що 

наведена у навчальній програмі з виду спорту [108]. 

Абсолютно нові дані 

За допомогою анкетування нами вперше визначено дані щодо інформа-

тивних тестових методик, що можна використовувати для оцінки показників 

фізичної підготовленості кваліфікованих важкоатлеток 16-18 років саме на 

етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Нами вперше проаналізовано програми тренувального важкоатлеток 

16-18 років на етапі спеціалізованої базової підготовки в шести провідних 

важкоатлетичних центрах України (Тернопільської, Харківської, Херсонської, 

Донецької, Рівненської та Запорізької). Визначено основні варіанти побудови 

річного циклу підготовки важкоатлеток зазначених важкоатлетичних шкіл 

України. Двоцикловий варіант підготовки використовувався в Запорізькому 

центрі, трьох цикловий у Тернопільському, Харківському, Херсонському та 
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Рівненському центрі та чотирьохцикловий варіанти побудови підготовки 

важкоатлеток у Донецькому центрі. 

Вперше виявлено показники тренувального навантаження у різних  

періодах річного циклу (підготовчому, змагальному та перехідному) на етапі 

спеціалізованої базової підготовки у шести важкоатлетичних центрах України 

(Тернопільської, Харківської, Херсонської, Донецької, Рівненської та 

Запорізької). Зокрема, значення тренувальних навантажень кваліфікованих 

важкоатлеток визначалось: за кількістю тренувальних занять, загальною 

кількістю піднімань штанги у мікро- мезо- та макроциклах підготовки, 

кількістю піднімань штанги у «контрольній» зоні інтенсивності 90-100 % від 

максимуму, кількістю піднімань штанги у вправах різної спрямованості, 

загального обсягу навантаження, навантаження у різних періодах та 

мезоциклах підготовки, середньої інтенсивності змагальних вправ різних 

структурних утвореннях тренувального процесу важкоатлеток. 

Вперше розроблена для впровадження диференційована програми річної 

підготовки важкоатлеток 16-18 років різних групи важких вагових категорій. 

Для важкоатлеток І групи вагових категорій загальний обсяг навантаження 

повинен знаходитися у відновних мезоциклах у межах 863–900 КПШ, у 

втягувальних мезоциклах – 1300–1325 КПШ, у базових мезоциклах – 1300–1682 

КПШ, у контрольно-підготовчих - 1450–1688 КПШ, та у змагальних 

мезоциклах - 948–1354 КПШ. Найбільш високі значення обсягу тренувального 

навантаження для спортсменок цієї групи повинні бути у контрольно-

підготовчих мезоциклах, а найменші - у відновних та змагальних мезоциклах. 

Для важкоатлеток ІІ групи вагових категорій загальний обсяг 

тренувального навантаження у річному циклі повинен мати мінімальні 

значення у відновних мезоциклах - 815–835 КПШ, у втягувальних мезоциклах - 

1115–1356 КПШ, досягати максимальних значень у базових мезоциклах - 1018–

1593 КПШ та контрольно-підготовчих мезоциклах - 1017–1597 КПШ та знову 

зменшуватись у змагальних мезоциклах - 990–1293 КПШ. Середньо-груповий 
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обсяг тренувального навантаженння для спортсменок цієї групи вагових категорій у 

річному циклі повинен бути у межах від 10527 до 15999 КПШ. 

Для важкоатлеток ІІІ групи вагових категорій загальний обсяг 

тренувального навантаження у річному макроциклі може знаходитися у межах – 

9328–15066 КПШ. При цьому, мінімальні значення мають бути у відновних 

мезоциклах - 788–812 КПШ, дещо зростати у втягувальних та базових 

мезоциклах - 1043–2430 та 1186–1620 КПШ, досягати максимальних значень у 

контрольно-підготовчих мезоциклах - 1120–1710 КПШ) та суттєво зменшуватись 

у змагальних мезоциклах - 854–1516 КПШ. 

Отримані нами матеріали підтверджують дослідження обсягів 

тренувальних навантажень провідних фахівців важкої атлетики (Л.С. Дворкін, 

2005; П.В. Гурильов, 2006; В.Г. Олешко, 2011; І.М. Шимечко, 2013; М.М. 

Абдулмеджидов, 2012) але суперечать даним досліджень О.С. Медведєва, 

(1986); В.А. Романа, (1986); А.В. Черняка, (1970); А.М. Воробйова, (1989), які 

не враховували розподіл обсягів та інтенсивності тренувальних навантажень на 

чоловіків і жінок, які спеціалізуються у важкій атлетиці залежно від 

відмінностей за групами вагових категорій та відповідно до спрямованості і 

типів мезоциклів підготовки (втягувальні, базові, контрольно-підготовчі, 

змагальні, відновні та ін.)   

На основі аналізу динаміки результатів змагальної діяльності важко-

атлеток трьох груп вагових категорій, аналізу динаміки показників їхньої 

фізичної підготовленості та аналізу програм підготовки важкоатлеток у  

річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки шести важко-

атлетичних центрів України нами вперше запропоновано диференційовану 

програму підготовки важкоатлеток на сучасному етапі розвитку 

важкоатлетичного спорту в Україні. 

Таким чином, результати досліджень підтвердили, доповнили та внесли 

в теорію підготовки кваліфікованих важкоатлеток 16-18 років нові дані щодо 

вдосконалення їхнього тренувального процесу на етапі спеціалізованої базової 

підготовки залежно від відмінностей, зумовлених групами вагових категорій, 
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динамікою рівня фізичної підготовленості, морфологічним станом, а також 

спортивними досягненнями протягом річного циклу у провідних 

важкоатлетичних центрах України. Надано практичні рекомендації щодо 

реалізації основних положень кожної з систем підготовки важкоатлеток різних 

груп вагових категорій у практичній діяльності. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз науково-методичної літератури та даних мережі Інтернет 

свідчить, що в практичній діяльності визріла необхідність побудови 

раціональної структури тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток 

16-18 років із врахуванням відмінностей, зумовлених групами вагових 

категорій у річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки. Існуючі 

програми підготовки спортсменок іноді побудовано без врахування рівня 

фізичної підготовленості, морфологічного стану, запропонованих тренувальних 

навантажень у мезоциклах різної спрямованості, що знижує ефективність 

навчально-тренувального процесу спортсменок у провідних важкоатлетичних 

центрах України. У зв’язку з чим, проблема раціонального вдосконалення 

тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток на етапі спеціалізованої 

базової підготовки з урахуванням динаміки рівня фізичної підготовленості та 

запропонованих тренувальних навантажень у річному циклі є досить 

актуальною. 

2. Експертна оцінка стосовно шляхів удосконалення тренувального 

процесу кваліфікованих важкоатлеток у річному циклі вказує на необхідність 

визначення двох основних чинників під час побудови тренувальних програм – 

це групи вагових категорій спортсменок та показники рівня їх фізичної 

підготовленості. 

Структура тренувальних навантажень кваліфікованих важкоатлеток  

різних груп вагових категорій раціонально оцінюється визначальними 

чинниками підготовки, що впливають на її якість: кількістю піднімань штанги у 

групах вправ (ривкові, поштовхові, тяги, присідання, жимові та ін.), часткою 

піднімань у «контрольній» зоні інтенсивності 90-100 %, відносною 

інтенсивністю під час двоциклової та трициклової періодизації річного циклу 

підготовки. 

3. Багатоциклове планування річної підготовки (чотирициклове) у п’яти 

важкоатлетичних центрах України (Тернопільська, Харківська, Донецька, 
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Херсонська, Рівненська області) не є цілком ефективним, про що свідчить 

аналіз тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток вказаних центрів. 

Традиційна модель двоциклової системи підготовки важкоатлеток реалізується 

у річному циклі тільки у Запорізькій області. 

4. Тренувальні програми кваліфікованих важкоатлеток у шести провідних 

важкоатлетичних центрах України різнопланові щодо використання модельних 

величин обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень (кількість 

тренувальних занять, загальної КПШ у макро-, мезо- та мікроциклах, КПШ у 

«контрольній» зоні інтенсивності 90-100 %, диференційованого навантаження у 

групах вправ, значення інтенсивності навантаження у змагальних вправах) у 

різних структурних утвореннях тренувального процесу. 

Тому значна кількість показників тренувальних навантажень 

кваліфікованих важкоатлеток 16-18 років у річному циклі нижча за 

рекомендовані нормативи і не відповідає вимогам сучасної навчальної 

програми (2011) для ДЮСШ, СДЮШОР, УОР та ШВСМ.  

5. Найбільше зростання величин загальної та спеціальної фізичної  

підготовленості кваліфікованих важкоатлеток у річному циклі під час 

педагогічного дослідження отримано у спортсменок першої групи вагових 

категорій важкоатлетичних центрів Тернопільської, Харківської та Донецької 

областей. Не виявлено достовірного зростання показників вибухової сили 

м’язів нижніх кінцівок у важкоатлеток Запорізької області, що може свідчити 

про неефективність програми тренувального процесу у річному циклі у 

спортсменок цього центру. Більш ефективне планування тренувальних 

навантажень у спортсменок вказаної групи застосовують фахівці 

важкоатлетичних центрів Тернопільської, Харківської та Донецької областей, 

що підтверджено результатами тестування загальної та спеціальної фізичної 

підготовленості.  

6. Найвищі темпи зростання показників спеціальної фізичної 

підготовленості у важкоатлеток другої групи вагових категорій протягом 

річного циклу встановлено у стрибках за Абалаковим та індексом сили м’язів 
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кисті (p < 0,05) у спортсменок важкоатлетичних центрів Тернопільської (10,7 % 

та 5,9 %), Харківської  (відповідно 20,4 % та 6,5 %) та Донецької області 

(відповідно 11,5 % та 9,1 %). У спортсменок Херсонської та Рівненської 

областей достовірне зростання значень (p < 0,05) отримано лише в одній 

тестовій вправі – стрибок за Абалаковим. 

7. Найвищі темпи зростання показників спеціальної фізичної 

підготовленості у важкоатлеток третьої групи вагових категорій протягом 

річного циклу отримано у стрибку за Абалаковим у важкоатлеток 

Тернопільської – 8,8 %, Харківської – 11,2 %, Запорізької – 8,0 % та Донецької 

областей – 16,2 %. У спортсменок Рівненської та Херсонської областей ці 

величини є мінімальними – 5,2 % та 4,8 % відповідно. 

У спортсменок важкоатлетичних центрів Тернопільської, Харківської, 

Херсонської та Рівненської областей отримано найвищі значення тестових 

вправ (p < 0,05) в індексі сили м’язів кисті – на 4,7; 5,1; 4,5 та 5,0 % відповідно, 

а у спортсменок важкоатлетичних центрів Запорізької, Харківської та 

Тернопільської областей встановлено таку закономірність (p < 0,05) в індексі 

сили м’язів спини та нижніх кінцівок – 5,2; 5,2 та 5,1 % відповідно. 

8. Динаміка показників морфологічного стану кваліфікованих 

важкоатлеток (за м’язовим та жировим компонентами складу маси тіла) вказує 

на незначні відмінності у спортсменок першої групи вагових категорій 

(22,1 ± 1,2 у.о.) на початку року, але у кінці його отримано достовірний приріст 

– 1,4 % (p < 0,05). 

 У важкоатлеток другої групи вагових категорій цей показник є вищим 

(25,7 ± 2,6 у.о.), але приріст майже тотожний (відповідно – 1,5 %; p < 0,05). 

Найвище значення індексу маси тіла (28,5 ± 2,5 у.о.) на початку річного циклу 

мають спортсменки ІІІ групи вагових категорій, але у них виявлено найнижчі  

темпи зростання цього індексу в кінці річного циклу (відповідно 1,2 %; p > 

0,05).  

Позитивна динаміка показників м’язового та жирового компонентів складу 

маси тіла встановлена у важкоатлеток шести важкоатлетичних центрів України 



220 

протягом річного циклу: у спортсменок першої групи Херсонської (на 4,6 %; p < 

0,05) та Рівненської областей (на 4,2 %; p < 0,05); у спортсменок другої групи 

Тернопільської (на 7,9 %; p < 0,05) та Донецької областей (на 7,4 %; p < 0,05 

відповідно); у спортсменок третьої групи – Тернопільської (на 7,3 %; p < 0,05), 

Запорізької (на 5,2 %; p < 0,05) та Донецької областей (на 4,8 %; p < 0,05).  

Мінімальні темпи зростання жирової маси – у спортсменок першої групи 

вагових категорій у важкоатлетичних центрах Херсонської та Запорізької 

областей; у спортсменок другої групи Тернопільської області; у спортсменок 

третьої групи Тернопільської, Донецької та Запорізької областей, що свідчить про 

більш ефективну побудову програм підготовки у цих важкоатлетичних центрах 

України. 

9. Педагогічне дослідження щодо впровадження диференційованої 

програми тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток 16-18 років з 

урахуванням відмінностей, зумовлених групами вагових категорій показує 

найвищі темпи зростання досягнень у річному циклі у спортсменок третьої 

групи вагових категорій у важкоатлетичних центрах Тернопільської, 

Запорізької, Харківської та Донецької областей.  

Найвищі темпи зростання змагальних досягнень мають спортсменки 

важкоатлетичного центру Тернопільської області (у ривку – 9,9 ± 0,7 %; 

поштовху – 8,9 ± 1,4 % та сумі двоборства – 9,4 ± 1,1 %) у першій групі вагових 

категорій; спортсменки Харківської області (у ривку – 8,9 ± 0,9 і 9,2 ± 4,0 %; 

поштовху – 9,9 ± 2,2 і 9,7 ± 1,7 % та сумі двоборства – 9,4 ± 1,6 і 9,4 ± 2,8 %) у другій 

та третій групах. Отриманні результати підтверджують загальну тенденцію 

важкоатлетичного спорту щодо диференційованої реалізації спортивного 

потенціалу спортсменками різних груп вагових категорій. 

10. Розроблена та запропонована диференційована програма 

тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток 16-18 років з урахуванням 

відмінностей, зумовлених групами вагових категорій та динамікою показників 

фізичної підготовленості рекомендована для впровадження до навчальної 

програми з важкої атлетики для спортсменів ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та 
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УОР. 

Подальші дослідження будуть присвячені вдосконаленню тренувальних 

програм підготовки спортсменів різної статі та груп вагових категорій у 

спортивних школах у групах підготовки до вищих досягнень, оскільки якісна 

підготовка важкоатлетів резервного спорту залежить від темпів поповнення 

складів збірних команд України для участі у міжнародних стартах. 

 



222 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Абалаков ВМ. Новая аппаратура для изучения спортивной техники. 

Москва: Физкультура и спорт; 1960. 40 с. 

2. Абдулмеджидов ММ, Громов В А. Объём нагрузки в тягах и приседаниях у 

тяжелоатлеток Китая и России в зависимости от массы тела. Теория и методика 

прикладных и экстремальных видов спорта. 2012. 1(24): 15-9.   

3. Абдулмеджидов ММ. Объём нагрузки у женщин-тяжелоатлеток Китая и 

России в зависимости от массы тела. Теория и практика физической культуры. 

2012.4: 78.   

4. Абдулмеджидов ММ, Скотников ВФ,.Соловьёв ВБ. Объём нагрузки в 

рывковых и толчковых упражнений у женщин тяжелоатлеток Китая и России в 

зависимости от массы тела. Теория и практика физической культуры. 2012.5: 66-8. 

5. Абрамовский ИН. Весоростовые индексы. Всесоюз. науч. конф. по 

проблемам олимпийского спорта. Челябинск; 1991. С. 72. 

6. Алаев ПТ, Олешко ВГ, Цимиданов ВИ. Актуальные проблемы 

подготовки сборной команды Украины по тяжелой атлетике к Олимпийским 

играм 2000 года [метод. рекомендации]. Киев; 2000. 33 с. 

7. Александров СГ. Буйкова ОМ, Булнаева ГИ. Основы физиологии 

физических упражнений [учеб. пособ]. Иркутск; 2013. 96 с. 

8. Александрова ГВ. Модельные характеристики специальной  

подготовленности квалифицированных спортсменов [автореферат]. Киев; 1983. 

23 с. 

9. Антонюк ОВ. Динамічні характеристики техніки рухових дій 

важкоатлеток з різними антропометричними розмірами тіла при виконанні 

ривка. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2011;3:3–6. 

10. Антонюк ОВ. Кінематичні характеристики техніки рухових дій ривка 

у важкоатлеток з урахуванням антропометричних розмірів тіла. Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 

2011; 86; т. 1: 496. 



223 

11. Антонюк ОВ. Пуцов СО, Кононець БВ. Просторово-часові 

характеристики структури руху ривка у важкоатлеток з урахуванням 

антропометричних показників. Педагогіка, психологія та методико-біологічні 

проблеми фізичного виховання і спорту. 2011;4:7-11. 

12. Антонюк ОВ. Техніка виконання поштовху важкоатлетами високої 

кваліфікації різних вагових категорій. Спортивний вісник Придніпров’я. 2010: 

100-2. 

13. Антонюк ОВ. Биомеханические особенности выполнения толчка  

тяжелоатлетами высокой квалификации разных весовых категорій. Материалы 

ХV Междунар. науч. конг. «Олимпийский спорт и спорт для всех. Кишинеу: 

2011. с. 43–7. 

14. Антонюк О. Особливості кінематичної структури руху важкоатлетів 

різних вагових груп і статі при виконанні ривка і поштовху. Молода спортивна 

наука України. 2010;14,т.1:6–11. 

15. Арутюнян СМ. Определение оптимальной тренировочной нагрузки 

тяжелоатлета на основе характеристики динамических параметров темповых 

упражнений [автореферат]. Москва; 1965. 24 с. 

16. Ашмарин БА. Теория и методика исследований в физическом 

воспитании. Москва: Физкультура и спорт; 1978. 223 с. 

17. Башкиров ПН. Учение о физическом развитии человека. Москва: 

МГУ; 1962. 339 с. 

18. Белоцерковский ЗБ, Любина БГ. Сердечная деятельность и 

функциональная подготовленность у спортсменов (норма и атипичные 

изменения в нормальных и измененных условиях адаптации к физическим 

нагрузкам) [монографія]. Москва: Советский спорт; 2012. 548 с. 

19. Бельский ИВ. Основы специальной силовой подготовки высоко-

квалифицированных спортсменов в тяжелоатлетических видах спорта. Минск: 

Технопринт; 2000. 206 с. 

20. Беркут АГ. Методика подготовки тяжелоатлетов 11-14 лет на основе 

использования изокинетических режимов [дисертация]. Краснодар; 2004. 151 с. 



224 

21. Бешелев СД, Гурвич ФГ. Математико-статистические методы 

экспертных оценок. Москва: Статистика; 1974. 159 с. 

22. Біомеханіка спорту [навч. посібник]. Ред. АМ. Лапутін. – Київ: 

Олімпійська література; 2001. 320 с. 

23. Боровиков ВП, Боровиков ИП. Statistica R. Статистический анализ и 

обработка данных в среде Windows R. Москва: 1997. 608 с. 

24. Бріскін Ю. Товстоног О, Розторгуй М. Індивідуалізація підготовки 

спортсменів на різних етапах багаторічної підготовки. Вісник Запорізького 

національного університету. Запоріжжя: 2009. Вип. 1, т. 1: 20–5. 

25. Бунак ВБ. Антропометрия. Москва: Гос.уч.пед. изд.; 1941. 386 с. 

26. Булгакова НЖ. Плаванье [учебник]. Москва: Физкультура и спорт; 

2001. 400 с. 

27. Верхошанский ЮВ. Исследования закономерностей становления 

спортивного мастерства в связи с проблемами оптимального управления 

многолетней тренировкой [автореферат]. Москва; 1973. 19 с. 

28. Верхошанский ЮВ. Программирование и организация  

тренировочного процесса. Москва: Физкультура и спорт; 1985. 176 с. 

29. Виноградов ГП. Совершенствование системы построения и содер-

жания тренировочного процесса в тяжелой атлетике. Современный 

олимпийский спорт и спорт для всех: материалы ХІІІ Междунар. науч. Конгр. 

(Алматы, 7-10 октября 2009 г.): в 2 т. КАСТ. Алматы, 2009.Т1: С. 473-4. 

30. Виноградов ГП. Атлетизм: теория и методика тренировки [учебник]. 

Москва: Советский спорт; 2009. 328 с. 

31. Вильчинснас ПБ. Планирование скоростно-силовых нагрузок 

тяжелоатлетов учебно-тренировочных групп ДВСТ [диссертация]. Каунас; 

1989. 141 с. 

32. Воробьев АН. Трибуна мастеров тяжелой атлетики. В помощь 

тренеру [сборник]. Москва: Физкультура и спорт; 1969. 136 с. 
33. Воробьев АН, редактор. Тяжелая атлетика: учебн. для ин-тов физ. 

культ. 4-е изд.  Москва: Физкультура и спор; 1988. 238 с. 



225 

34. Воробьев АН, редактор. Тяжелая атлетика учебн. для ин-тов физ. 

культ. 2-е изд. Москва: Физкультура и спор; 1981. 256 с. 

35. Воробьев АН. Тренировка, работоспособность, реабилитация. Москва: 

Физкультура и спор; 1989. 272 с. 

36. Гайдай ВВ, Пуцов СО, Антонюк ОВ. Характеристика швидкості 

штанги при підніманні її на груди кваліфікованими важкоатлетами. Матеріали 

ХІV Міжнар. наук. конгр. «Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх». 

НУФВСУ. – К., 2010; С. 98.  

37. Гисин МС. Индивидуализация годичного тренировочного цикла  

высококвалифицированных тяжелоатлетов [автореферат]. Москва; 1985. 22 с. 

38. Глухих ЮН, Серебряков ГН. Основы динамической морфологии. – 

Омск: СибГАФК; 1998. 138 с. 

39. Горулев ПС, Румянцева ЭР. Женская тяжелая атлетика: проблемы и 

перспективы [учебное пособие]. Москва: Советский спорт; 2006. 164 с.  

40. Горулев ПС. Женская тяжелоя атлетика: проблемы и перспективы 

Москва: Советский спорт; 2006. 164 с. 

41. Горулев ПС, Румянцева ЭР. Управление учебно-тренировочным 

процессом женщин в тяжелой атлетике. Теория и практика физической 

культуры. 2005;2: 29-31. 

42. Горулев ПС, Румянцева ЭР. Женская тяжелая атлетика: Проблемы и 

перспективы [учебное пособие].Уфа: 2004. 199 с. 

43. Горулев ПС, Румянцева ЭР, Ахмадеев РР. Некоторые медико–

биологические аспекты подготовки тяжелоатлеток. Физкультура и спорт на 

рубеже тысячелетий: Матер. Междун. науч.-практич. конф. Уфа: «Слово»; 

2002. 257–60. 

44. Гублер ЕВ, Генкин АА. Применение непараметрических критериев 

статистики в медико-биологических исследованиях. Ленинград: 1973. с. 196.  

45. Гурова МБ, Дьякова ЕЮ, Шилько ТА. Электрофизиологические 

характеристики внимания у спортсменов-тяжелоатлетов и единоборцев 



226 

различной квалификации. Педагогика и психология. Томский гос.у-т. 2010; 

172-5   

46. Давиденко ДН, Григорьев ВИ. Физиологические и методические 

основы оздоровительной аэробики [учебн. пособ]. Спб: Изд-во СПбГУЭФ; 

2009. 40 с. 

47. Дамадаєва АС. Специфика влияния спортивной деятельности 

на физическое и психологическое здоровье женщин [Интернет]. Сборник 

научных трудов; Махачкала: Южно-уральский гос. универстет; Доступно на :  

http://conf-v.narod.ru/s2d17.htm. 

48. Дворкин ЛС. Научно-педагогические основы системы многолетней 

подготовки тяжелоатлетов [автореферат]. Москва.; 1992. 28 с. 

49. Дворкин ЛС. Подготовка юного тяжелоатлета. Москва: Советский 

спорт; 2006. 452 с. 

50. Дворкин ЛС. Тяжелая атлетика и возраст. Свердловск: Изд-во 

Уральского ун-та; 1989. 200 с. 

51. Дворкин ЛС. Тяжелая атлетика: [учебник для вузов]. Москва: Сов. 

Спорт; 2005. 597 с. 

52. Дворкин ЛС. Силовые единоборства: атлетизм, культуризм, пау-

эрлифтинг, гиревой спорт. Москва: «Светлана П»; 2001. 88 c. 

53. Денискин ВН, Медведев АС. Уровень спортивных достижений в 

зависимости от весовой категории у сильнейших тяжелоатлетов КНР [сборник 

трудов]. М., 1998:Т.5.16–9. 

54. Денисова ЛВ, Хмельницкая ИВ, Харченко Л.А. Измерения и методы 

математической статистики в физическом воспитании и спорте [учебное 

пособие]. Киев: Олимп. литература; 2008. 127 с.  

55. Довгич АА. Формирование структуры подготовленности  

тяжелоатлетов высокой квалификации в процессе долговременной адаптации к 

физическим загрузкам [дисcертация]. Киев: 2006. 237 с. 

56. Дорохов РН, Губа ВП. Спортивная морфология. Москва: 

Физкультура и спорт; 2002; С. 134–160. 



227 

57. Дорохов РН,. Рыбчинская ЛП. Телосложение спортсмена [метод. 

пособие]. Смоленск: СГИФК; 1977. 85 с. 

58. Дорохов РН. Развитие силовых качестыв школоьников 7-11 классов 

соматических типов и вариантов развития [диссертация]. Москва: 1997. 177 с. 

59. Драч ММ. Особливості фізичної підготовки жінок-важко-атлеток. 

Молода спортивна наука України. 2004. Вип.15:т.1. С. 147-9.  

60. Енилина ТА, Саксонов НН. Использование научных данных о 

составе тела при подготовке тяжелоатлетов. Теория и практика физ. культуры. 

1971;10: 29–32. 

61. Енилина ТА. Морфологические особенности тяжелоатлетов раз-

личных весовых категорий высших спортивных разрядов [автореферат]. 

Москва; 1967. 24 с. 

62. Жеков ИП. Биомеханика тяжелоатлетических упражнений. Москва: 

Физкультура и спорт; 1976. 192 с. 

63. Лубышева ЛИ., Шахлина ЛГ, Радзиевский АР. Женщина в 

современном спорте высших достижений. Теория и практика физ. культуры. 

2004; 10: 58–63. 

64. Замчий ТП. Корягина ЮВ. Морфо-функциональные и психофизио-

логические особенности спортсменок силовых видов спорта [Интернет]. 

Монография; Омск: СибГУФК; 2012.  

65. Зулаев ИИ. Факторы, определяющие соревновательную надеж-ность 

тяжелоатлетов и методы оценки их влияния [автореферат]. Малаховка; 1995. 28 

с. 

66. Иваницкий МФ. Анатомия человека с основами динамической и 

спортивной морфологи. Москва: Физкультура и спорт; 1985. 366 с. 

67. Игнатова ИИ. Основные психологические характеристики високо-

квалифицированных тяжелоатлетов [научные труды республики Беларусь]. 

Минск : БГУФК; 2005: Вып.5. 264 с. 

68. Исаев АП, Эрлих ВВ, Хоменко РВ. Нейрофизиологические, 

молекулярно-клеточные и психолого-педагогические особенности процесса 



228 

подготовки спортсменов олимпийского резерва в тяжелой атлетике [Интернет]. 

Челябинск: Вестник ЮУрГУ; 2011. Доступно на: dspace.susu.ru /xmlui/handle/ 

0001.74/2817?show=full 

69. Іванова Ж. Розподіл показників тренувальної роботи в різних груах 

вагових категорій спортсменок високої кваліфікації, що спеціалізуються в 

пауерліфтингу. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2009; 3: 12-5.  

70. Іванова Ж. Темпи становлення спортивної майстерності та тер-

міни перебування на заключних етапах спортивного вдосконалення спорт-

сменок високої кваліфікації у пауерліфтингу. Теорія і методика фізичного 

виховання. 2008;3:16-8. 

71. Казначеев ВП. Адаптация и конституция человека. Новосибирск; 

1986. 206 с. 

72. Кампос Х, Полетаев П. Биомеханический анализ индивидуальной 

техники рывка тяжелоатлетов в условиях ответственных соревнований. 

Bестник спортивной науки. 2004;3(5): 33–6.  

73. Келлер ВС, Платонов ВМ. Теоретико-методичні основи підготовки 

спортсменів. Львів: Українська спортивна асоціація; 1995. 268 с. 

74. Ким ВФ. Модельная характеристика специальной физической 

подготовленности и тренировочной нагрузки тяжелоатлетов различных  

квалификаций и весовых категорий [автореферат]. Малаховка; 1980. 22 с. 

75. Кобзарь АИ. Прикладная математическая статистика. Москва: 

Физматлит; 2006. 816 с.  

76. Козлов ВИ, Фарбер ДА. Физиология развития ребенка. Москва: 

Педагогика; 1983. 296 с. 

77. Козлов ВИ, Гладышева АА. Основы спортивной морфологии. 

Москва: Физкультура и спорт; 1977. 102 с. 

78. Круцевич ТЮ, редактор. Теорія і методика фізичного виховання 

[навч. посібник]. Київ: Олимп. література; 2008; Т.1: 391 с. 

79. Кужугет А. А. Особенности физического развития, функции кар-

диореспираторной системы и соматического здоровья студентов в зависимости 



229 

от организованной двигательной активности [автореферат]. Челябинск; 2012. 21 

с. 

80. Лапутин АН. Кашуба ВА. Формирование массы и динамика грави-

тационных взаимодействий тела человека в онтогенезе. Киев: Знання; 1999. 202 

с. 

81. Левшунов НП. Техника толчка штанги в зависимости от морфо-

логических особенностей тяжелоатлетов [автореферат]. Малаховка; 1982. 27 с. 

82. Ливанов АИ. Фаламеев ОИ. О некоторых биомеханических 

характеристиках движения штанги в рывке и подъеме на грудь. Тяжелая 

атлетика: ежегодник. Москва: 1978. 22–25.  

83. Литвиненко СВ. Индивидуализация тренировочных нагрузок 

тяжелоатлетов в зависимости от весовых категорий: [автореферат]. Малаховка; 

1987. 24 с. 

84. Лучкин НИ. Тяжелая атлетика. Москва: Физкультура и спорт; 1956. 

252 с. 

85. Лысов ПК, Никитюк БД, Сапин МР. Анатомия (с основами 

спортивной морфологии). Москва: Медицина; 2003. 168 с. 

86. Малютина АН. Особенности женского организма, влияющие на 

занятия тяжелой атлетикой. Вестник спортивной науки. 2006;3: 51-3. 

87. Малютина АН. Значение ритмо-временой структуры в технике рывка 

у женщин-тяжелоатлеток [автореферат]. Малаховка; 2008. 24 с. 

88. Макаренко ПД. Экспериментальное обоснование методики оценки 

физической и технической подготовленности тяжелоатлетов [автореферат]. 

Ленинград; 1973. 22 с. 

89. Мартин ВД, Драч ММ. Модельні характеристики змагальної 

діяльності висококваліфікованих важкоатлеток. Слобожанський науково- 

спортивний вісник. 2005; Вип.8:100–3. 

90. Марченко ВВ, Рогозян ВН. Особенности тренировки квалифициро-

ванных тяжелоатлетов. Теория и практика физической культуры. 2004;2: 33–6. 

91.  Матвеев, ЛП, Новиков АД. Теория и методика физического 



230 

воспитания. Москва: Просвещение; 1991. 228 с. 

92. Матвеев ЛП. Основы спортивной тренировки [учеб. пособие]. 

Москва: Физкультура и спорт; 1977. 280 с. 

93. Матвеев ЛП. Теория и методика физической культуры. Москва: 

Физкультура и спорт; 1991. 543 с. 

94. Медведев АС, Буджак ЯВ, Скотников ВФ. Объем тренировочной 

нагрузки у тяжелоатлеток КНР и России в зависимости от массы тела на 

современном этапе. Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 

80-летию академии: Москва, 1998. Т. 5. 27-33. 

95. Медведев АС. Система многолетней тренировки в тяжелой  

атлетике. Москва: Физкультура и спорт; 1986. 272 с. 

97  Медведева АС, редактор. Тяжелая атлетика и методика 

преподавания [учебник]. Москва: Физкультура и спорт, 1986. 112 с. 

98 Медведев АС. Совершенствование методики тренировки в тяже-

лоатлетическом спорте на основе приоритетного применения дополнительных 

упражнений на этапе становления спортивного мастерства. Теория и практика 

физической культуры. 2000;11:16-28. 

99 Містулова ТЄ, Пуцов СО. Дослідження рівня функціональної 

підготовленості важкоатлеток високої кваліфікації в змагальному періоді з 

використанням методики стабілографічного контролю. Теорія і методика 

фізичного виховання і спорту. 2006;3: 7–10. 

100 Мочернюк ВБ. Моделювання підготовленості важкоатлетів високої 

кваліфікації. Молода спортивна наука України: Матеріали ІІ Всеукр. наук. 

конф. аспірантів. Львів: Львівський державний університет фізичної культури; 

1998; Ч.2: с. 8-14. 

101 Мульчин АИ. Определение техники классических упражнений в 

зависимости от типа строения тела и силы ведущих груп мышц тяжелоатлетов. 

Научные исследования по тяжелой атлетике. Москва: ГЦОЛИФК; 1967. 8-12. 

102 Мульчин АИ. Теоретическое и экспериментальное обоснование 



231 

некоторых положений индивидуализации техники подъема штанги 

[автореферат]. Москва; 1972. 23 с. 

103 Нижниченко ДА. Взаимосвязь между показателями морфо-

функциональной, скоростно-силовой и специальной подготовленности пауэр-

лифтеров на этапе предварительной базовой подготовки [Интернет]. 

Педагогика, психология та медико–биологические проблемы физической 

культуры и спорта [зборн. научн. трудов]. Харьков: 2009. Доступно на: http:// 

www. sportpedagogy. org.ua/html/journal/2009-07/09ndopbp.pdf. 

104 Никитюк БА., Чтецов ВП. редакторы. Морфология человека. 

Москва: Изд-во МГУ; 1990: 268 с. 

105  Начинская СВ. Математическая статистика в спорте. Киев: 

Здоров’я; 1978. 135 с.  

106 Начинская СВ. Спортивная метрология [учебн. пособие]. Москва: 

Академия; 2005. 240 с. 

107 Неробеев НЮ. Физическая и техническо-тактическая подготовка 

спортсменок в вольной борьбе с учетом влияний полового диморфизма 

[Интернет]. СПб: Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта; 2013.  

108 Никитюк БА. Анатомо-антропологические характеристики 

тяжелоатлетов [метод. разраб]. Москва: ГЦОЛИФК; 1991. 39 с. 

109 Носко МО, Куртова ГЮ, Дейкун МП. Функціональний розвиток 

важкоатлеток високої спортивної кваліфікації. Педагогіка, психологія та мед.-

біол. пробл. фіз. виховання і спорту. 2003;22: 95-101. 

110 Огієнко ПМ. Давидова НА, Сірик АВ, Якуш ОА. Теоретичні 

передумови об'єктивізації біомеханічних характеристик в оптимізації 

спортивної майстерності в жіночій важкій атлетиці. Вісник Чернігівського 

державного педагогічного університету [збірн. наук. праць]. Чернігів. 2008; 

Вип.54: 172-4. 

111 Олешко ВГ, Пуцов ОІ, Ткаченко КВ. Етап безпосередньої підготовки 

та виступ збірної команди України з важкої атлетики на Іграх ХХІХ Олімпіади в 

Пекіні [метод. рекомендації]. Київ: ФВАУ; 2009. 65 с. 



232 

112 Олешко ВГ. Пуцов ОІ, Ткаченко КВ. Важка атлетика: навчальна 

програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-

юнацьких шкіл олімпійського резерву, училищ олімпійського резерву, шкіл 

вищої спортивної майстерності. Київ: ФВАУ; 2011. 43 с. 

113 Олешко ВГ, Пуцов О. І. Важка атлетика: навч. прогр. для ДЮСШ, 

СДЮШОР, УОР та ШВСМ. Київ: ФВАУ; 2004. 80 с. 

114 Олешко ВГ. Вікові характеристики та особливості заключних етапів 

багаторічної підготовки у найсильніших важкоатлетів світу. Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [зб. 

наук. праць]. 2004; 13: 57–63. 

115 Олешко ВГ. Індивідуальні темпи зростання досягнень у важко-

атлетів високої кваліфікації на заключних етапах спортивного удосконалення. 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту [збірн. наук. праць]. 2005; 1: 28–37. 

116 Олешко ВГ, Пуцов СО. Моделювання характеристик технічної 

підготов-леності важкоатлетів різної статі та різних груп вагових категорій. 

Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2004; 1: 75–9. 

117 Олешко ВГ. Морфофункціональні показники відбору важкоатлетів 

високої кваліфікації різних вагових категорій та статі. Педагогіка, психологія та 

медико–біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [збірн. наук. праць]. 

2003; 11: 45-53.  

118 Олешко ВГ, Пуцов СО, Антонюк ОВ. Особливості побудови 

тренувального процесу спортсменок високої кваліфікації у важкій атлетиці.  

Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2012;1: 27–31.  

119 Олешко ВГ. Підготовка спортсменів у силових видах спорту. [навч. 

посіб.]. Київ: ДІА; 2011. 444 с.  

120 Олешко ВГ, Слободянюк ВО. Побудова тренувального процесу 

важкоатлеток різних вікокваліфікаційних груп у спортивних школах. Вісник 

Запоріз. нац. універс. 2011;1:152-6. 



233 

121 Олешко ВГ. Силові види спорту [підручник для студентів вузів 

фізичного виховання і спорту]. Київ: Олімпійська література; 1999. 288 с.  

122 Олешко ВГ. Антонюк АВ. Силовые характеристики структуры 

движения системы «спортсмен-штанга» у мужчин и женщин в тяжелой 

атлетике. Материалы ХІІІ Междунар. науч. конгр. «Современный олимпийский 

спорт и спорт для всех». Казахстан; 2009; Т.1: 284–6. 

123 Олешко ВГ, Лутовінов ЮА, Ткаченко КВ. Динаміка показників 

фізичного розвитку, фізичної та технічної підготовленості 12-15 річних юних 

важкоатлетів різних груп вагових категорій. Педагогіка, психологія та медико-

біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [зб. наук. праць]. 

2012;10:30-5. 

124. Олешко ВГ. Темпи становлення спортивної майстерності важко-

атлетів різних вагових категорій та статі. Педагогіка, психологія та медико-

біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [зб. наук. праць]. 2003;11:  

41–9. 

125. Олешко ВГ. Теоретико-методичні основи управління підготовкою 

спортсменів високої кваліфікації в силових видах спорту [автореферат]. Київ. 

2014. 40 с. 

126. Олешко ВГ. Характеристика скорости движения системы 

«спортсмен-штанга» у тяжелоатлетов различного пола. Олимп. 2010;1/2: 30–3. 

127. Олешко ВГ, Лутовинов ЮА. Экспериментальное обоснование 

эффективности тренировочных программ юных тяжелоатлетов различных 

групп весовых категорій. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання і спорту [зб. наук. праць]. 2006; 7: 81–6. 

128. Олешко В. Особливості побудови тренувальної роботи важко-атлетів 

високої кваліфікації у річному макроциклі. Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту. 2003;1: 30–6. 

129. Олешко ВГ. Модельні характеристики фізичного розвитку 

спортсменів різної статі та різних груп вагових категорій, що спеціалізуються у 



234 

силових видах спорту. Педагогіка, психологія та медико–біологічні проблеми 

фіз. вих. і спорту [зб. наук. праць].  2004; 8: 15–22. 

130. Олешко ВГ. Пуцов СО, Сахарук Я. Морфологічні моделі критеріїв 

відбору спортсменок силових видів спорту. Актуальні проблеми фіз. культури і 

спорту [зб. наук. праць]. 2004; 4: 54–7. 

131. Олешко ВГ. Лутовинов ЮА. Особенности построения 

тренировочных программ юных квалифицированных тяжелоатлетов. 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту [зб. наук. праць]. 2006; 5: 62–8. 

132. Олешко ВГ, Пуцов СА. Проблемы нормирования интенсивности 

тренировочной работы спортсменок высокой квалификации в тяжелой 

атлетике. Наука в олимпийском спорте. 2007; 1: 32–8. 

133. Олешко ВГ, Лутовінов ЮА, Ткаченко КВ. Вивчення показників 

тренувальної роботи у мезоциклах підготовчого періоду річного макроциклу 

юних важкоатлетів. Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. 2012; Вип. 102, т II: 

193—7. 

134. Олешко ВГ. Слободянюк ВО, Мухамедьяров НА. Аспекти 

планування тренувальних навантажень кваліфікованих спортсменок у різних 

важкоатлетичних центарах України у річному макроциклі. Теорія і методика 

фізичного виховання і спорту. 2017; 3: 34-41. 

135. .Платонов ВН. Общая теория подготовки спортсменов в 

олимпийском спорте [учебник]. Киев: Олимпийская література; 1997. 584 с. 

136. Платонов ВН. Матвеев ЛП. Основы общей теории спорта и системы 

подготовки спортсменов. Киев: Олимпийская література; 1999. 317 с. 

137. Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и ее практические приложения [для тренеров]: в 2 кн. 

Киев: Олимпийская литература; 2015: Кн. 1: 680 с., Кн.2: 752 с. 

138. Платонов ВН. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория 

и ее практическое применение. Киев: Олимпийская литература; 2013. 624 с.  

139. Платонов ВН, редактор. Теория спорта. Киев: Вища шк; 1987. 424 с. 



235 

140. Полетаев ПА. Кампос Х, Квеста А. Анализ техники тяжелоатлетов в 

рывке при однократном и двукратном подъемах штанги с максимальной или 

близкой к максимальной нагрузкой. Теория и практика физической культуры. 

2005;11: 18–25. 

141. Полетаев ПА. Копысов ВС. О взаимосвязи темпов роста спортивного 

мастерства и динамики собственного веса у тяжелоатлетов. Тяжелая атлетика. 

Ежегодник 1981. Москва: Физкультура и спорт; 1981. С. 42. 

142. Полетаев ПА. Предварительная оценка перспективности тяже-

лоатлетов по результатам обследования соревновательной деятельности. 

Тяжелая атлетика: Ежегодник 1986. Москва: Физкультура и спорт; 1986. С. 17–

22. 

143. Попысаев АВ. Методика интенсивной силовой подготовки студентов 

первого курса ВУЗа на основе оптимизации взаимосвязи внешней и внутренней 

сторон нагрузки [автореферат]. СанкПетербург; 1993. 18 с. 

144. Прохорова ЮВ, редактор. Вероятность и математическая статистика 

[энциклопедия]. Москва: Большая российская энциклопедия; 2003. 912 с.  

145. Пуцов ОІ. Система відбору важкоатлетів з урахуванням модельних 

характеристик [автореферат ]. Київ; 2002. 17 с. 

146. Пуцов СО. Побудова тренувального процесу важкоатлеток високої 

кваліфікації у річному макроциклі [автореферат]. Київ; 2008. 20 с. 

147. Пуцов СО. Проблеми нормування обсягу тренувальної роботи 

важкоатлеток високої кваліфікації. Педагогіка, психологія та медико–біологічні 

проблеми фізичного виховання і спорту [зб. наук. праць]. 2006; 11: 90–8. 

148. Равковский ВС, Равковский КВ. Оценивание тяжелоатлетических 

нагрузок [монография]. Барнаул: АлтГТУ. 2013. 123 с. 

149. Розрахунок критерія знаків [Интернет]. Казань. Казанская гос. 

медицинская академія: 1971. Доступно на: http://www.infamed.com/stat/s03.html. 

150. Розрахунок критерія Манна-Уітні [Интернет]. В кн: Сидоренко УВ. 

Методы математической обработкм в психологии: СПб. 000 «Речь»: 2007. 

Доступно на : http://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney.  



236 

151. Роман РА. Тренировка тяжелоатлета в двоеборье. Москва: 

Физкультура и спорт; 1986. 175 с. 

152. Румянцева ЭР. Влияние нагрузок скоростно-силовой направленности 

на содержание иммуноглобулинов в крови женщин-тяжелоатлеток. Российский 

физиологический журнал им. И. М. Сеченова. Спб: Наука; 2004; 8.Т.90: с. 231. 

153. Синяков АФ, Степанова СВ. Изменение артериального давления у 

тяжелоатлетов. Тежелая атлетика: Ежегодник 1984. Москва; 1984: 66-8.  

154. Скотников ВФ, Смирнов ВЕ, Якубенко ЯЭ. Тяжелая атлетика. 

Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ 

и УОР. Москва: Сов. Спорт; 2005. 108 с. 

155. Скотников ВФ. Парциальные объемы нагрузки (с отягощением > 70 

%) в основыных группах упражнений у сильнейших тяжелоатлетов мира 80-х 

гг. в зависимости от массы итела и этапа пыдготовки [автореферат]: Москва, 

1995. 22 с. 

156. Слободянюк ВО. Динаміка показників загальної та спеціальної 

підготовленості важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Слобожанський науково-спортивний вісник. 2015; 2: 180-5. 

157. Слободянюк ВО. Напрямки вдосконалення підготовки підготовки 

важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки. Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 

15. [зб. наукових праць]. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2013; Вип. 

13 (40): 180-7. 

158. Слободянюк В. Особливості підготовки важкоатлетів на етапі 

спеціалізованої базової підготовки. Молода спортивна наука України [зб. 

наук. праць]. Львів: 2014: Вип. 18, т. 2: 208-14.  

159. Слободянюк ВО. Динаміка показників складу маси тіла важко-

атлеток різних груп вагових категорій на етапі спеціалізованої базової підго-

товки. Молода спортивна наука України. [зб. наук. праць]. Львів, 2015: – 

Вип. 19, т. 2: 208-14.  



237 

160. Слободянюк ВО. Проблема побудови спортивної підготовки важ-

коатлеток впродовж року. [зб. наук. праць]. «Молода наука-2012». Запорізький 

національний університет. Запоріжжя: Поліграфічний центр «Copy Art»; 2012; 

Т. 6: 13-6.  

161. Соколов ЛН, Родионов ВИ. Методика обучения. Тяжелая атлетика : 

[учебник]. Москва: Физкультура и спорт, 1981. С. 96-117. 

162. Спатаева МХ.  Замчий ТП. Стратегия подготовки спортсменов в 

пауэрлифтинге [монография]. Омск: Из-во Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, 2013. 112 с. 

163. Стеценко АІ. Пауерліфтинг. Теорія і методика викладання [навч. 

посібник]. Черкаси: вид. відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. 460 с. 

164. Стеценко АІ. Теорія і методика атлетизму [навч. посібник]. Черкаси: 

ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. 216 с. 

165. Суханов ОА. Приближенная зависимость результата штангиста от 

веса его тела. Теория и практика физ. культуры. 1967; 6: 14–20. 

166. Таминова ИФ. Особенности сердечно-сосудистой системы и 

физической работоспособности у спортсменов высокой квалификации с разной 

спецификой видов спорта [Интернет]. Ж. Сибирское медицинское обозрение. 

2009. Нижневартовк. Доступно на: http://planetadisser.com/see/dis_147104.html. 

167. Те СЮ. Особенности методики совершенствования технического 

майстерства тяжелоатлетов различного типа телосложения [автореферат]. 

Москва. 1992. 22 с. 

168. Ткаченко КВ. Совершенствование тренировочного процесса юных 

тяжелоатлетов на основе использования модельных характеристик техни-

ческой и функциональной подготовленности [автореферат]. Киев: 1981. 22 с. 

169. Товстоног О, Бріскін Ю. Технічна підготовка важкоатлетів з 

урахуванням індивідуальних особливостей. Фізична активність, здоров’я і 

спорт. 2011;1 (3): 23.  

170. Товстоног О. Індивідуалізація підготовки спортсменів як основа 



238 

досягнення високого спортивного результату. Молода спортивна наука України 

[зб. наук. праць]. 2010; Вип. 14, т. 1: 322–7.  

171. Товстоног О, Розторгуй М. Особливості індивідуалізації технічної 

підготовки у важкій атлетиці. Молода спортивна наука України [збірн. наук. 

праць]. 2009; Вип. 13, т.1: 284−7. 

172. Товстоног О, Науменко В. Особливості побудови та індивідуалізації 

підготовки спортсменів на різних етапах багаторічної підготовки. Молода 

спортивна наука України [збірн. наук. праць]. 2010; Вип.14,т.1: 317 –21. 

173. Товстоног О. Типологічно обумовлені особливості техніки пош-

товху важкоатлетів високої кваліфікації. Педагогіка, психологія та медико-

біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011; 8: 23–32. 

174. Тер-Ованесян АА. Педагогические основы физического воспитания. 

Москва: Физкультура и спорт; 1978. 204 с. 

175. Тушер ЮЛ. Тренировочные нагрузки на начальном этапе подго-

товки начинающих тяжелоатлетов 16-17 лет [диссертация]. Москва: 2006. 122 с. 

176. Фаламеев АИ. Техника классических упражнений [метод. 

разработки]. Ленинград: ГДОИФК; 1983. 58 с. 

177. Филипова ЮС. Морфофункциональные и психофизиологические 

особенности спортсменок, занимающихся спортивной аэробикой [диссертация]. 

Нвсб: 2006. 160 с. 

178. Фильгина ЕВ. Особенности методики тренировки юных тяжело-

атлеток на этапе начальной спортивной специализации. Мир спорта. 2004;3: 

31-6. 

179. Фураев АН. Оперативное регулирование тренировочного процес-са 

тяжелоатлетов с использованием автоматизированной системы контроля 

биомеханических параметров [автореферат]. Малаховка; 1988. 23 с. 

180. Чернозуб АА. Програми тренувальних занять в атлетизмі, що 

побудовані залежно від індивідуальних властивостей м`язової маси  

спортсменів [дисертація]. Київ; 2003. 173 с. 



239 

181. Черняк АВ. Предпосылки к управлению процессом спортивного 

совершенствования тяжелоатлета на основе количественных характеристик 

тренировки [автореферат]. Москва; 1970. 22 с. 

182. Черняк АВ. Методика планирования тренировки тяжелоатлета. 

Москва; Физкультура и спорт, 1978. 136 с. 

183. Шаненков ЮМ. Весо-ростовые показатели участников XVIII, XIX, 

XX Олимпийских игр. Спорт за рубежом. 1979; 23: 6−7.  

184. Шафикова ЛР. Методы измерения и оценки в педагогических 

исследованиях [учебн. метод. пособие]. Уфа: БашИФК, 2012. 44 с. 

185. Шафикова ЛР. Физиологические особенности долговременной 

адаптации организма акробаток к скоростно-силовым спортивным нагрузка 

[диссертация]. Члб; 2006. 233 с. 

186. Шахлина ЛГ. Проблеми полового деморфизма в спорте высших 

дострижений. Теория и практика физической культуры. 1999; 6: 51-5. 

187. Шахлина ЛГ. Медико-биологические основы спортивной тренировки 

женщин. Киев: Наукова думка; 2001. 325 с. 

188. Ширяев АГ, Галкин ПЮ. Современная концепция теоретико-

методологической основы системы спортивной тренировки. Физическая 

культура и спорт на рубеже веков: Материалы междунар. науч.-практ. конф. - 

Уфа: УГАТУ, 1999.  58-60. 

189. Шимечко І. Магльований А, Олешко В. Структура підготовки 

важкоатлетів високої кваліфікації в річному макроциклі. Фізична активність, 

здоров’я і спорт. Львів: 2011; Вип. 4 (6): 40–5. 

190. Шимечко ІМ. Індивідуалізація тренувального процесу важкоатлетів 

важких вагових категорій залежно від рівня спеціальної підготовленості 

[автореферат]. Львів; 2013. 20 с. 

191. Шкребтій ЮМ. Управління тренувальними і змагальними 

навантаженнями спортсменів високого класу. Киев: Олімп.л-ра, 2005. 257 с. 

192. Шубин КМ. Функциональное состояние отдельных систем организма у 

юных тяжелоатлетов [диссертация]. Краснодар; 2004. 190 с. 



240 

193. Ян Бин Шен (КНР). Критерии и параметры тренировочной нагрузки 

женщин тяжелоатилоеток КНР в подготовительном и соревновательном этапах  

[авторефереат]. Москва; 1995. 20 с.  

194. Ajan T, Baroga L. Weightlifting. Fitness for all sport. International 

weightlifting federation, 1988; 485 s.  

195. Amzãr E. L. Study concerning the use of algorithmic type programming 

in the technical preparation of the junior III volleyball girl players. Journal of 

Physical Education and Sport. 2007; V.7: 27-31. 

196. Bruenger AJ, Smith SL, Sands WA, Validation of instrumentation to 

monitor dynamic performance of olympic weightlifters. J Strength Cond Res. 2007;  

May; 21 (2): 492-9. 

197. Drechsler A. The weightlifting encyclopedia: a guide to world class 

performance. Published by: a is a communications, flushing. N. Y., 1998; 549 p. 

198. Dresdin A. The scientific differences between weightlifting and 

powerlifting. [Internet]. Available from: http://breakingmuscle.com/olympic-

weightlifting/the-scientific-differences-between-eightlifting-and-powerlifting 

199. Enoka RM. The pull in Olympic weightlifting. Medicine Science Sports 

Exercise. 1979; 11: 131-7. 

200. Garhammer J. Weightlifting performance and techniques of men and 

women. International Conference on Weightlifting and Strength Training. Lahty, 

Finland : Gummerus Printing, 1998. Р. 89−94.  

201. Khaled M. Zahran Computersimulation zur biomechanischen Diagnose 

des Gewichthebens [Internet]. Available from: http://www.ub.uni-

konstanz.de/kops/volltexte/2003/1026/. 

202. Kipp K. Harris C, Sabick M. Lower extremity biomechanics during 

weightlifting exercise vary across joint and load. Strength Cond Res. 2011; 

May;25(5):1229-34. 

203. Malinowski A. Bozilow W. Podstawy antropomentrii: Metody, techniki, 

normy. Warszawa: 1997. 114 s. 



241 

204. Oleshko VG. Treinnamento de foirca : Teoria e Pratica do levantamento 

de peso, рowerlifting e fisiculturismo. Sao Paulo: Phorte, 2008. 311 р. 

205. Oleszko W., Kapko I., Sacharuk J. Морфологические показатели 

высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в 

пауэрлифтинге. Rocznik naukowy. Indywidu-alizacjz w procesie treningu 

sportowego. AWFS w Gdansku: 2002; Том ХІ: 251–6. 

206. Platonov VN. Teoria general del entrenamiento deportivo Olsmpico. 

Barselona: Paidotribo, 2002. 686 p. 

207. Platonov VN. Fondamenti dellallenamento e dellattivata di gara: teoria 

general della preparazione degli atleti negli sport olsmpic. Torino: Calzetti Marliucci, 

2007. 860 p. 

208. Tittel K, Wutcherk H. Anthropometric Factors. Strength and Power in 

Sport. Blackwell Scientific Publications: 1991. 180–96. 

209. Sandler, D. Sports power. Champaign: Human Kinetics, 2005. 244 p. 

210. Stone MH, O'Bryant HS., Williams FE. (and ect). Analysis of Bar Path 

during the Snatch in mauil Weigfhtlifters. Journal of Strength and Conditioning. 

1998; 20 (5): 30−8. 

211. Ulăreanu MV, Potop VІ. Comparative analysis of the reps number within 

two training macrocycles of the weightlifting olympic team. Journal of Physical 

Education and Sport.  2010;V. 29 (4): 86–9. 

212. Wang, X. Chinese woman weightlifter snatch excellent biomechanical 

analysis technology. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання і спорту: [збірник наукових праць]. 2009; 08: 182-5. 

213. Wang, XP,  Wang VF. The characteristic analysis of weigtlifter snatch 

technical of Hebei Tigong team women athelets. Слобожанський науково-

спортивний вісник [збірник наукових статей].  2009; Вип. 1: 95-9. 

 



242 

ДОДАТКИ 
Додаток А 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ  

ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Публікації. За темою дисертаційної роботи  опубліковано 11 наукових 

праць. З них 7 праць опубліковано у фахових виданнях України, з яких 4 

включено до міжнародної наукометричної бази, 1 праця у виданні України, яке 

включено до міжнародної наукометричної бази; 3 публікації апробаційного 

характеру.  

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

1. Олешко ВГ, Слободянюк ВО. Побудова тренувального процесу 

важкоатлеток різних віко-кваліфікаційних груп у спортивних школах. Вісник 

Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. 

2011;2(6):152-6. Здобувачем особисто узагальнено результати педагогічних 

досліджень, їх обговорення та висновки. Внесок співавтора – допомога у виборі 

напряму дослідження. Фахове видання України. 

2. Слободянюк ВО. Напрямки вдосконалення підготовки важкоатлеток на 

етапі спеціалізованої базової підготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П. 

Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична 

культура і спорт). 2013;13(40):182-9. Фахове видання України. 

3. Слободянюк В. Особливості підготовки важкоатлеток на етапі 

спеціалізованої базової підготовки. Молода спортивна наука України. 

2014;18(1):255-9. Фахове видання України, яке включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus. 

4. Слободянюк В, Пуцов С, Распітін В. Показники навантаження в 

підготовці важкоатлеток різних груп вагових категорій на етапі спеціалізованої 

базової підготовки. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 



243 

2015;33(1):21-7. Фахове видання України. Здобувачем особисто запропоновано 

ідею дослідження, узагальнено його результати та сформульовано висновки. 

Внесок співавторів – допомога в частковому обговоренні результатів 

дослідження. 

5. Слободянюк ВО. Динаміка показників загальної та спеціальної 

підготовленості важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Слобожанський науково-спортивний вісник. 2015;2(46):180-5. Фахове видання 

України, яке включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. 

6. Слободянюк В. Динаміка показників складу маси тіла важкоатлеток 

різних груп вагових категорій на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Молода спортивна наука України. 2015;19(1):208-14. Видання України, яке 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.  

7. Олешко В, Слободянюк В, Мухамедьяров Н. Аспекти планування 

тренувальних навантажень кваліфікованих спортсменок у різних 

важкоатлетичних центрах України у річному макроциклі. Теорія і методика 

фізичного виховання і спорту. 2017;3:34-41. Фахове видання України, яке 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus Особистий 

внесок здобувача полягає у виявленні проблеми, мети та завдань дослідження, 

опрацюванні результатів дослідження та формулюванні висновків. Внесок 

співавторів – допомога в організації та обговоренні дослідження. 

8. Олешко В, Слободянюк В. Тренировочные программы тяжелоатлеток 

16–18 лет в годичном цикле с учетом различий по весовым категориям. Наука в 

олимпийском спорте. 2018;2:42-9. Фахове видання України, яке включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. Особистий внесок 

здобувача полягає у проведенні дослідження, опрацюванні результатів 

педагогічного експерименту та підготовці висновків. Внесок співавтора – 

участь у частковому обговоренні результатів дослідження. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

1. Слободянюк ВО. Проблема побудови спортивної підготовки 

важкоатлеток впродовж року. В: Молода наука – 2012. Матеріали 5-ї 



244 

університетської науково-практ. конф. Запоріжжя: ЗНУ; 2012. с. 13-6. 

2. Слободянюк В, Ткаченко К. Возрастная динамика выполнения 

спортивных разрядов и модельные показатели максимальных достижений в 

специально-подготовительных упражнениях у тяжелоатлеток Украины. В: 

Актуальные проблемы теории и практики физической культуры. Материалы 

17-й Междунар. студенческой науч. конф. ГУФВиСРМ; 2013 Май 16-17; 

Кишинев. Кишинев; 2013. Т. 1. с. 319-25. Особистий внесок здобувача полягає у 

проведенні дослідження, опрацюванні результатів педагогічного експерименту 

та підготовці висновків. Внесок співавтора – участь у частковому обговоренні 

результатів дослідження. 

3. Слободянюк В. Особенности морфофункциональных показателей 

тяжелоатлеток на этапе специализированной базовой підготовки. В: 

Олимпийский спорт и спорт для всех. Материалы 18-го Междунар. науч. 

конгресса; 2014 Окт 1-4; Алматы. Алматы; 2014. с. 434-6. 
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Додаток Б 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ  

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

№№ Назва конференції  Форма участі 

1. Науково-практична конференція Запоріжського націона-
льного університету за підсумками НДР за 2011 рік. 
Фізичне виховання та спорт. – (Запоріжжя, 2011) 

публікація 

2. V науково-практична конференція «Молода наука - 
2012». – Запоріжського національного університету - 
Запоріжжя, 2012 

Публікація 

3. ХVІІ Международная студенческая конференция 
«Актуальные проблемы теории и практики физической 
культуры» (16-17 мая 2013 г.). - Кишинів, 2013 

Публікація 

4. ХVІІІ Международный научный конгресс «Олимпийский 
спорт и спорт для всех» (1-4.10.2014 г.) – Алматы  

Публікація 

5. Науково-практична конференція Лвівського університету 
фізичої культури «Молода спортивна наука України», 
Львів, 2014 

Публікація 

6. Науково-практична конференція Лвівського університету 
фізичої культури «Молода спортивна наука України». - 
Львів. - 2015. 

Публікація 

7. Щорічні науково-практичні конференції кафедри 
спортивних єдиноборств і силових видів спорту  
НУФВСУ (2014-2017 рр.) 

Доповіді 

8. Щорічні науково-пракаитичний семінар тренерів України 
Федерації важкої атлетики України (2015-2017 рр.) 

Доповіді 
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АНКЕТА     Додаток В 

Шановні колеги! 
Дослідження, в якому ми просимо Вас взяти участь, спрямоване на виявлення 

проблемного поля підготовки жінок у важкій атлетиці на етапі спеціалізованої базової 
підготовки. 

Ваша думка дозволить вдосконалити систему підготовки важкоатлеток у річному 
макроциклі на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Якщо Ви бажаєте ознайомитись з результатами нашого наукового дослідження, 
ми з радістю надамо Вам таку можливість після його завершення. 

 
1.  На Вашу думку, чи є потреба у вдосконаленні побудови тренувального процесу 

важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки? 
 
а) так;                 б) ні. 
 
2. Як Ви вважаєте, чи необхідно будувати програми підготовки жінок-важкоатлеток на 

етапі спеціалізованої базової підготовки в річному макроциклі із урахуваннях їхніх 
індивідуальних особливостей? 

 
а) так;                 б) ні. 
 
3. Які, на Вашу думку, із наведених критеріїв є визначальними при побудові 

індивідуальних програм підготовки для важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової 
підготовки? (відранжуйте за ступенем важливості від 1 до 7. 1 – найменший ступінь 
важливості, 7 – найбільший). 

 
a) психофізіологічні показники - __; 
б) морфо-функціональні показники - __; 
в) групи вагових категорій - __; 
г) антропометричні показники - __; 
д) функціональний стан організму - __; 
е) показники загальної фізичної підготовленості - __; 
ж) показники спеціальної фізичної підготовленості - __. 

 
4. За якими тестами, на Вашу думку, найбільш інформативно визначати показники 

спеціальної підготовленості жінок у важкій атлетиці? (відранжуйте за ступенем важливості 
від 1 до 7. 1 – найменший ступінь важливості, 7 – найбільший). 

 
a) швидкісно-силових можливостей за методикою В. Абалакова - __; 
б) прискорення снаряду за методом акселерометрії - __; 
в) визначення ергономіки працездатності спортсменів - __; 
г) вимірювання зусиль на опору на тензоплатформі - __; 
д) відео-комп’ютерний аналіз кінематичних характеристик руху  - __; 
е) відео-комп’ютерний аналіз динамічних характеристик руху - __; 
ж) відео-комп’ютерний аналіз ритмічних характеристик руху штанги - __. 
 
5. На Вашу думку, які показники спеціальної підготовленості необхідно враховувати 

при побудові програми підготовки важкоатлеток різних груп вагових категорій на етапі 
спеціалізованої базової підготовки? (відранжуйте за ступенем важливості від 1 до 10. 1 – 
найменший ступінь важливості, 10 – найбільший). 
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a) швидкісно-силовий індекс (м/с) - __; 
б) висота стрибка (см) - __; 
в) відношення висоти стрибка до зросту (%) - __; 
г) відношення висоти стрибка до маси тіла (ум. од) - __; 
д) потужність стрибка (квт) - __; 
е) швидкість руху штанги (м/с) - __; 
ж) потужність руху (см/с-1 кг) - __; 
з) висота вильоту штанги (см) - __; 
і) прискорення штанги (см/с2) - __; 
к) траєкторія руху штанги- __. 
  
6.  На Вашу думку, який найбільш оптимальний варіант побудови підготовки 

важкоатлеток в річному макроциклі на етапі спеціалізованої базової підготовки ? 
 
а) одноцикловий; 
б) двоцикловий; 
в) трьохцикловий; 
г) чотирьохцикловий; 
д) без урахування циклів. 
 
7. За якими параметрами, на Вашу думку, повинні відрізнятись програми підготовки 

важкоатлеток різних груп вагових категорій? (відранжуйте за ступенем важливості від 1 до 5. 
1 – найменший ступінь важливості, 5 – найбільший). 
 

а) кількість піднімань у зоні інтенсивності 90 % і вище - __; 
б) кількість піднімань штанги - __; 
в) середня вага штанги - __; 
г) відносна інтенсивність - __; 
д) засобами - __. 
 
8. На Вашу думку, чи відрізняються програми підготовки важкоатлеток різних груп 

вагових категорій на етапі спеціалізованої базової підготовки в різних спортивних 
«важкоатлетичних» школах України? 

 
а) так;                 б) ні. 
 
9. Чи є необхідність в розробці нової програми підготовки важкоатлеток різних груп 

вагових категорій в річному макроциклі на етапі спеціалізованої базової підготовки? 
 
а) так;                 б) ні. 
 

Дякуємо Вам за співпрацю! 

Тренерська (суддівська) категорія_________________________________ 

Стаж професійної діяльності______________________________________ 
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Додаток Г 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ МАСИ ТІЛА 

ВАЖКОАТЛЕТОК НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ СПОРТСМЕНА: 

Прізвище  
Ім’я  
Рік народження  
Місто  
Кваліфікація  
Власна маса тіла  
Зріст  

 

ПОКАЗНИКИ ІНДЕКСУ ТА КОМПОНЕНТІВ МАСИ ТІЛА: 

 На початку 
макроциклу 

В кінці 
макроциклу 

Індекс маси тіла   
% маси жиру   
% м’язової маси   
 

Дослідник____________   

Дата і час проведення на початку макроциклу__________________ 

 

Дослідник____________   

Дата і час проведення в кінці макроциклу __________________ 
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Додаток Д 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТОВОЇ ВПРАВИ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ВИБУХОВОЇ СИЛИ М’ЯЗІВ НІГ ВАЖКОАТЛЕТОК НА ЕТАПІ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА МЕТОДИКОЮ 

АБАЛАКОВА 

 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ СПОРТСМЕНА: 

Прізвище  

Ім’я  

Рік народження  

Місто  

Кваліфікація  

Власна маса тіла  

Зріст  

 

 

ДАНІ ВИСОТИ СТРИБКА: 

1 спроба 2 спроба 3 спроба 
Середній 

показник 

    

 

 

 

Дослідник_______________ Дата і час проведення_______________ 
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Додаток Е 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТОВОЇ ВПРАВИ ДЛЯ ОЦІНКИ 

КИСТЬОВОЇ ТА СТАНОВОЇ ДИНАМОМЕТРІЇ ВАЖКОАТЛЕТОК НА ЕТАПІ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ СПОРТСМЕНКИ: 

Прізвище  

Ім’я  

Рік народження  

Місто  

Кваліфікація  

Власна маса тіла  

Зріст  

 

ДАНІ КИСТЬОВОЇ ДИНАМОМЕТРІЇ: 

Права верхня кінцівка 

Кінцевий показник 
1 спроба 2 спроба 3 спроба 

Середній 

показник 

     

Ліва верхня кінцівка  

1 спроба 2 спроба 3 спроба 
Середній 

показник 

 

     

 

ДАНІ СТАНОВОЇ ДИНАМОМЕТРІЇ: 

1 спроба 2 спроба 3 спроба 
Середній 

показник 

    

Дослідник_______________ Дата і час проведення_______________ 
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