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ЯКОСТЕЙ ПАУЕРЛІФТЕРІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Наводяться дані статистично значущих показників прояву силових і швидкісносилових якостей спортсменів, які спеціалізуються з пауерліфтингу на етапі максимальної
реалізації індивідуальних можливостей.
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Постановка проблеми. Пауерліфтинг або силове триборство – вид спорту, який визнаний
Міжнародним олімпійським комітетом та входить до програми змагань Всесвітніх ігор з неолімпійських
видів спорту. Спортсмени в цьому виді спорту змагаються у піднятті штанги в трьох вправах: присідання
зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві, тяга штанги. Пауерліфтинг
відноситься до групи видів спорту з об’єктивним результатом, який вимірюється метрично за масою
штанги. Успішність демонстрації спортивного результату залежить від прояву максимальної сили
триборців у зазначених вище вправах. Проте, досі не має єдиної думки про те, у яких пропорціях
потрібно виконувати спеціальні і допоміжні фізичні навантаження на різних етапах багаторічного
спортивного вдосконалювання пауерліфтерів, як узгоджувати в тренувальному процесі власне силові
і швидкісно-силові вправи тощо. Таким чином, проведення наукового дослідження показників силових і
швидкісно-силових якостей триборців високої кваліфікації є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасними науковцями розкрито теоретичні
особливості управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу [6,
15]. Існують розробки організації тренувального процесу в силових видах спорту [1, 2, 5, 12, 13].
Важливість силової та швидкісно-силової підготовки доведена у різних видах спорту [3-5, 7-11, 14].
Проте, досі не виявлено на які параметри силових і швидкісно-силових якостей слід орієнтуватись в
силових видах спорту на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей. Тому, у даній
роботі робиться спроба дослідження зазначених характеристик у пауерліфтерів високої кваліфікації.
Робота виконана за Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2011 – 2015 рр.; тема "Удосконалення
підготовки спортсменів в окремих групах видів спорту".
Мета дослідження – визначити показники силових і швидкісно-силових якостей у пауерліфтерів
високої кваліфікації.
Методи дослідження. 1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури.
2. Педагогічне тестування. 3. Методи математичної статистики.
Організація дослідження. У даному дослідженні виявлялися параметри силових та швидкісносилових якостей пауерліфтерів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей. Практика
спортивного тренування цих спортсменів свідчить про те, що всі вони мають достатньо високий рівень
підготовленості. Проте, для того, щоб ще більше підвищити свій результат, необхідно використовувати
сучасні наукові підходи до організації та побудови тренувального процесу, а для цього потрібно мати
наочні оптимальні характеристики пріоритетних у пауерліфтингу сторін підготовленості спортсменів.
Для виконання поставленого завдання були відібрані 14 спортсменів кваліфікацією майстер
спорту України та майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу. Вік спортсменів
складав від 20 до 25 років, а спортивний стаж занять цим силовим видом спорту від восьми
до дванадцяти років. Всім триборцям було запропоновано виконати у змагальній обстановці спеціальні
контрольні випробування, що інформативно відображають рівень їх силової та швидкісно-силової
підготовленості.
За узагальненням [6], під силою людини варто розуміти її здатність переборювати опір або
протидіяти йому за рахунок діяльності м’язів. Враховуючи те, що силові здібності виявляються у різних
видах фізичних вправ по-різному, прийнято розділяти власне силові і швидкісно-силові здібності
людини. Тому, для об’єктивності дослідження було взято до уваги результати спортсменів, які
спеціалізуються у пауерліфтингу на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей у
змагальних вправах (присідання зі штангою на спині, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві, тяга
штанги, сума триборства), а також власне силових та швидкісно-силових контрольних випробуваннях.
Для визначення рівня розвитку власне силових якостей висококваліфікованих пауерліфтерів були
використані наступні тести: динамометрія сили м’язів сильнішої кисті, згинання рук в упорі лежачи,
згинання рук на перекладині та на брусах, піднімання тулуба із положення лежачи протягом 30 с, вису у
зігнутих руках на перекладині, піднімання ніг до перекладини у висі. Параметри швидкісно-силових
якостей пауерліфтерів досліджувались за тестами стрибків у довжину й у висоту з місця, метання
набивного м’яча масою 2 кг двома руками знизу вперед, стрибків через скакалку.
Методики проведення зазначених тестів і доцільність їхнього застосування в контролі силової і
швидкісно-силової підготовленості обґрунтовані в джерелах [4-6, 8-10, 15]. Обробка результатів
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тестування проводилася за допомогою методів математичної статистики з розрахунком визначення
вірогідності розходжень (р<0,05) за t-критерієм Стьюдента.
Результати дослідження. Результати тестування у контрольних випробуваннях силових і
швидкісно-силових якостей триборців на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей,
наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Показники силових і швидкісно-силових якостей
пауерліфтерів високої кваліфікації (n=14)
Контрольні
вправи
Змагальні

Власне силові

Швидкісно-силові

Контрольні випробування
Присідання зі штангою на спині, кг
Жим штанги лежачи на горизонтальній лаві, кг
Тяга штанги, кг
Сума триборства, кг
Сила м’язів сильнішої кисті, кг
Згинання рук в упорі лежачи, разів
Згинання рук на перекладині, разів
Згинання рук на брусах, разів
Піднімання тулуба із положення лежачи протягом 30 с, разів
Піднімання ніг до перекладини у висі, разів
Вис у зігнутих руках на перекладині, c
Стрибок у довжину з місця, см
Стрибок у висоту з місця, см
Метання набивного м’яча двома руками знизу вперед, м
Стрибки через скакалку за 1 хв, разів

х

m

280,64
166,86
258,14
706,43
55,14
67,07
17,43
63,36
36,43
35,36
66,71
267,29
58,79
16,93
147,57

3,92
5,04
4,64
12,57
1,12
3,04
0,32
4,24
1,84
1,04
2,96
5,12
1,52
0,64
7,77

Середні показники змагальних вправ пауерліфтерів високої кваліфікації (n=14) мають наступні
позначки: присідання зі штангою на спині – 280,64 кг, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві –
166,86 кг, тяга штанги – 258,14 кг, сума триборства – 706,43 кг.
Зафіксовані середньостатистичні результати (при р<0,05) власне силових контрольних вправ
пауерліфтерів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей (n=14) наступні: сила м’язів
сильнішої кисті – 55,14 кг, згинання рук в упорі лежачи – 67,07 разів, згинання рук на перекладині –
17,43 разів, згинання рук на брусах – 63,36 разів, піднімання тулуба із положення лежачи протягом 30 с –
36,43 разів, піднімання ніг до перекладини у висі – 35,36 разів, вис у зігнутих руках на перекладині –
66,71 c.
Аналізуючи досліджені показники швидкісно-силової підготовленості пауерліфтерів високої
кваліфікації (n=14) спостерігаються наступні статистично значущі (р<0,05) середні значення: стрибок у
довжину з місця – 267,29 см, стрибок у висоту з місця – 58,79 см, метання набивного м’яча двома руками
знизу вперед – 16,93 м, стрибки через скакалку за 1 хв – 147,57 разів.
Виходячи з досліджених показників, можна дійти висновку, що наряду зі значними результатами
змагальних вправ, показники силових і швидкісно-силових якостей пауерліфтерів мають відповідне
покращення.
Дотримання триборцями досліджених параметрів силової підготовленості відповідних високій
кваліфікації надає змогу демонструвати у майбутньому максимальний результат. Застосування у
тренувальному процесі пауерліфтерів спеціальних методів силової підготовки з урахуванням величини
опорів, швидкості рухів, величини суглобних кутів, кількості повторень в одному підході або тривалості
м’язової напруги, кількості підходів в одній серії, кількості серій у занятті, кількості застосовуваних
вправ і їхньої спрямованості, послідовності впливу вправи на різні м’язи і м’язові групи, тривалості і
характеру пауз між підходами, серіями і окремими заняттями сприяє розмаїтості та дозволяє значно
тонше диференціювати режими роботи м’язів при виконанні силових вправ, органічно погодити процес
силової підготовки з особливостями змагальної і тренувальної діяльності в даному виді силового
триборства.
Висновки. 1. Виявлені статистично значущі параметри силових та швидкісно-силових якостей
підготовленості пауерліфтерів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей,
використання яких забезпечує досягнення максимального результату.
2. Статистично значущі показники зареєстровані у наступних контрольних випробуваннях:
змагальних вправах – присідання зі штангою на спині, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві, тяга
штанги, сума триборства; власне силових вправах – динамометрія сили м’язів сильнішої кисті, згинання
рук в упорі лежачи, згинання рук на перекладині та на брусах, піднімання тулуба із положення лежачи
протягом 30 с, піднімання прямих ніг до перекладини у висі, вис у зігнутих руках на перекладині;
швидкісно-силових вправах – стрибки у довжину й у висоту з місця, метання набивного м’яча масою 2 кг
двома руками знизу вперед, стрибки через скакалку.
3. Отримані кількісні дані можуть використовуватися при побудові та контролі тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються з пауерліфтингу, та в інших силових видах спорту.
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Перспективи подальших розробок у даному напрямку. У наступних дослідженнях планується
визначення характеристик фізичного стану університетської молоді загальної групи фізичного виховання
та студентів, які систематично займаються пауерліфтингом.
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ПОКАЗАТЕЛИ СИЛОВЫХ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ
ПАУЭРЛИФТЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Приводятся данные статистически значимых показателей проявления силовых и
скоростно-силовых качеств спортсменов, специализирующихся в пауэрлифтинге на этапе
максимальной реализации индивидуальных возможностей.
Ключевые слова: сила, скоростные, качества, пауэрлифтинг, показатели,
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Saienko V. G., Dubovoi V. V.
INDICATORS OF POWER AND SPEED-STRENGTH QUALITIES
POWERLIFTERS QUALIFICATIONS

The data statistically significant indicators of manifestation of power and speed and
power as athletes, specializing in powerlifting at the stage of maximum realization of individual
opportunities.
Key words: power, speed, quality, powerlifting, indicators, qualifications, master.
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