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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В останні роки Міжнародна федерація боротьби (UWW) 
посилено працює над підвищенням видовищності, динамічності та інтенсивності 
змагальних поєдинків у зв’язку із загрозою виключення боротьби з програми 
Олімпійських ігор, яка виникла після ХХХ Олімпіади (Лондон, 2012 р.). Федерація 
UWW була змушена внести кардинальні зміни у правила змагань, зокрема було 
змінено саму структуру змагальної сутички та методику оцінювання технічних дій. 
Відбулися зміни щодо тривалості проведення змагань у цілому, а також щодо 
зменшення щільності між сутичками. Змінилися правила дій суддівської колегії 
щодо зменшення впливу на хід сутички (H. Tűnnemann, 2013; В. Ф. Бойко, 2014; 
A. Kaya, 2015). Як результат, значно зросло значення помилки, що призводить до 
загострення та агресивнішого ведення боротьби, а отже, інтенсифікує змагальну 
сутичку та напруженість змагальної діяльності загалом (В. І. Шандригось, 2003; 
Г. В. Коробейніков, 2013). Усе це підвищує вимоги до рівня розвитку фізичних 
якостей, технічної і тактичної підготовки та зумовлює постійне удосконалення 
тренувального процесу (В. В. Нелюбин, 2002; А. Ю. Громаков 2005; 
J. Garcіa-Pallarés, 2011; А. М. Шахлай, 2014). У кваліфікованих борців вільного 
стилю це тісно прив’язане до їхніх особливостей ведення сутички під час найвищого 
прояву фізичних якостей в умовах змагального періоду (В. М. Игуменов, 1992; 
Г. В. Данько, 1997; В. В. Шиян, 1997; D. Gierczuk, 2012).  

Важливість акцентування уваги на вивченні індивідуальних особливостей 
фізичної підготовки борців визначається ще й тим, що цей вид спорту ґрунтується 
на типових ациклічних вправах, під час виконання яких співвідношення анаеробних 
і аеробних окисних процесів безперервно змінюється. Також діапазон прояву 
індивідуальних можливостей кваліфікованих борців та межі реалізації їх резервного 
запасу фундаментально залежать від домінантного типу техніко-тактичних 
прийомів, які детерміновані генетичними факторами, що лімітують потужність 
енергосистем (В. Л. Волков, 2000; И. И. Малинский, 2001; Г. В. Данько, 2004; 
В. Ягелло, 2004). 

Фізична підготовленість борців, яку вони проявляють під час змагальної 
сутички, особливо залежить від можливостей максимальної мобілізації анаеробних 
(алактатної та лактатної) енергосистем на тлі добре розвинутого дихального 
фосфорилювання (аеробний енергозабезпечувальний компонент) (Н. И. Волков, 
1990, 2000; Я. І. Гонський, 2001; Н. Н. Яковлев, 2004; В. В. Шацьких, 2011). 

Дослідження, які б науково обґрунтовували індивідуальний підхід до корекції 
тренувальних занять кваліфікованих борців з погляду особливостей систем їх 
енергозабезпечення поодинокі і мають декларативний характер, наприклад 
виявлення біохімічних показників у відповідь на фізичні навантаження борців 
(В. Е. Кальницкая, 1989; В. П. Сазонов, 2014). 

Цілеспрямоване вдосконалення аеробного та анаеробного компонентів 
енергозабезпечення зазвичай здійснюють за схемою поєднання різних режимів 
фізичних тренувань. Однак дотепер залишається спірним та недостатньо 
дослідженим питання регламентації фізичних навантажень залежно від фізичної 
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підготовленості та індивідуального розвитку механізмів енергозабезпечення 
спортсмена (А. В. Медвідь, 2009; В. П. Сазонов, 2014). 

У наукових джерелах висвітлюються питання про відсоткове співвідношення 
аеробного та різновидів анаеробних компонентів енергозабезпечення, що 
змінюється на різних етапах підготовки (А. В. Медвідь, 2009; І. І. Малинський, 2000, 
2005). Проте серед проаналізованих літературних джерел ми не виявили результатів 
індивідуально спрямованого впливу на окремі компоненти анаеробного 
енергообміну борців вільного стилю. Тому доцільною була перевірка гіпотези про 
можливість застосування принципу індивідуалізації із урахуванням енергетичних 
особливостей кваліфікованих борців вільного стилю на етапі підготовки до вищих 
досягнень. 

Саме такий підхід зумовив актуальність нашого наукового пошуку щодо 
спрямованого впливу на окремі компоненти анаеробного енергетичного обміну 
кваліфікованих борців вільного стилю за належністю до анаеробного алактатного, 
анаеробного лактатного чи врівноваженого (змішаного алактатно-лактатного) типів 
з метою удосконалення фізичної підготовки. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
проведено згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури і спорту на 
2011–2015 рр. з теми 1.3.13 “Біохімічний моніторинг функціонального стану 
організму спортсменів швидкісно-силових видів спорту” (номер державної 
реєстрації 0102U002652).  

Роль автора у виконанні зазначеної теми полягає у встановленні кількісних 
показників фізичної підготовленості борців вільного стилю на етапі підготовки до 
вищих досягнень, розробленні програми з удосконалення фізичної підготовки 
кваліфікованих борців вільного стилю, визначенні ефективності програми з 
удосконалення фізичної підготовки зазначеного контингенту спортсменів. 

Мета дослідження – удосконалення фізичної підготовки спортсменів з вільної 
боротьби з урахуванням домінантного типу енергозабезпечення. 

Завдання дослідження: 
1. Вивчити сучасні підходи до удосконалення фізичної підготовки 

кваліфікованих борців вільного стилю. 
2. Встановити рівень фізичної підготовленості кваліфікованих борців 

вільного стилю.  
3. Диференціювати кваліфікованих борців вільного стилю за їх домінантним 

типом енергозабезпечення на відповідні кластерні сукупності. 
4. Розробити та перевірити ефективність авторської програми з 

удосконалення фізичної підготовки із використанням спрямованого впливу на різні 
компоненти потужності систем енергозабезпечення кваліфікованих борців на етапі 
підготовки до вищих досягнень. 

Об’єкт дослідження: фізична підготовка кваліфікованих борців вільного 
стилю. 

Предмет дослідження: процес спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих 
борців вільного стилю із урахуванням спрямованого впливу на окремі компоненти 
систем енергозабезпечення. 
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Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел 
та експериментальних даних; аналіз документальних матеріалів дав змогу 
обґрунтовано стверджувати про нормативний рівень підготовленості борців; метод 
порівняння дозволив забезпечити в цілому об’єктивно вищий рівень науковості; 
соціологічні методи (анкетування) використано для визначення пріоритетності 
методів фізичної підготовки на різних етапах багаторічного тренування у вільній 
боротьбі; педагогічне спостереження застосовано для виявлення фізичної 
підготовленості борців вільного стилю на етапі підготовки до вищих досягнень; 
педагогічний експеримент використано для перевірки ефективності авторської 
програми з удосконалення фізичної підготовки борців із використанням 
спрямованого впливу на системи анаеробного енергозабезпечення; медико- 
біологічні методи використано для визначення біохімічних показників у 
спортсменів; методи математичної статистики дали змогу здійснити опрацювання 
результатів досліджень та інтерпретувати їх. 

Наукова новизна:  
- уперше науково обґрунтовано програму з удосконалення фізичної 

підготовки із використанням індивідуально спрямованого впливу на системи 
енергозабезпечення кваліфікованих борців вільного стилю; 

- уперше науково доведено взаємозалежність фізичної підготовленості 
кваліфікованих борців вільного стилю від індивідуальних особливостей розвитку 
компонентів їх анаеробної системи енергозабезпечення; 

- уперше показано вплив на системи енергозабезпечення кваліфікованих 
борців вільного стилю шляхом індивідуально спрямованої дії на окремі її анаеробні 
компоненти; 

- удосконалено структуру та зміст фізичної підготовки кваліфікованих борців 
вільного стилю на етапі підготовки до вищих досягнень з використанням 
спрямованого впливу на різні компоненти систем енергозабезпечення; 

- набули подальшого розвитку відомості щодо важливості анаеробної 
системи енергозабезпечення в удосконаленні фізичної підготовки кваліфікованих 
спортсменів з вільної боротьби. 

Практичне значення роботи: експериментально обґрунтовано програму 
удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих борців вільного стилю на етапі 
підготовки до вищих досягнень з урахуванням індивідуально спрямованого впливу 
на окремі компоненти анаеробної системи енергозабезпечення. Результати 
дослідження впроваджено у тренувальний процес ДЮСШ «Спартаківець»  
(м. Львів), школи вищої спортивної майстерності (м. Львів), тренувальний процес 
Асоціації спортивної боротьби України (м. Київ). 

Отримані результати запропоновано використовувати під час викладання теорії 
та методики вільної боротьби у вищих навчальних закладах фізкультурного 
профілю, а також у процесі підготовки спортсменів у клубах та секціях з вільної 
боротьби. 

Особистий внесок автора полягає у визначенні напряму, мети, завдань 
дослідження, нагромадженні теоретичного та експериментального матеріалу, аналізі 
та інтерпретації отриманих результатів. Автор самостійно провів педагогічний 
експеримент, який полягав у впровадженні програми з удосконалення фізичної 
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підготовки із застосуванням індивідуально спрямованого впливу на окремі 
компоненти анаеробної системи енергозабезпечення у тренувальний процес 
кваліфікованих борців вільного стилю на етапі підготовки до вищих досягнень. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні теоретичні положення, 
експериментальні дані та висновки наукової роботи були апробовані на XVIII, XIX 
Міжнародних наукових конференціях «Молода спортивна наука України» (м. Львів, 
2014, 2015); XI Міжнародній науковій конференції студентів і аспірантів «Молодь і 
поступ біології» (м. Львів, 2015), VI Міжнародній науково-практичній конференції 
«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» (м. Луцьк, 
2015), а також на засіданнях наукових конференцій професорсько-викладацького 
складу Львівського державного університету фізичної культури та Львівського 
національного університету імені Івана Франка (2013–2015). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи відображено у 12 публікаціях, з 
яких 10 статей – у наукових фахових виданнях України (3 зареєстровано в 
міжнародних наукометричних базах, 1 – у закордонному періодичному виданні за 
напрямом дисертації), 2 – у інших виданнях. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота, виконана на 208 
сторінках, складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних 
джерел, додатків. Дисертацію ілюстровано 25 таблицями та 63 рисунками. У роботі 
використано 221 інформаційне джерело, серед яких 39 іноземних. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; визначено об’єкт і предмет, 
мету й завдання дослідження; показано зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами й темами; розкрито наукову новизну, практичне значення отриманих 
результатів та особистий внесок здобувача; подано інформацію про апробацію 
роботи, загальні відомості про публікації, у яких висвітлено основні положення 
дисертаційного дослідження. 

У першому розділі «Сучасні підходи до удосконалення фізичної підготовки 
борців вільного стилю» проаналізовано й узагальнено наукову та методичну 
літературу щодо особливостей енергозабезпечення під час фізичної підготовки 
борців.  

За даними наукової літератури встановлено сучасні підходи до удосконалення 
фізичної підготовки борців, які полягають у врахуванні різного співвідношення між 
аеробними та різними видами анаеробних фізичних навантажень на різних етапах 
підготовки в межах річного макроциклу (А. В. Медвідь, 2009; І. І. Малинський, 
2000, 2005); у використанні диференційованого підходу до корекції тренувальних 
занять кваліфікованих борців з погляду особливостей їх стилю ведення боротьби 
(В. М. Ігуменов, 1992; Г. В. Данько, 1997; В. В. Шиян, 1997; D. Gierczuk, 2012); у 
залученні ключових чинників, що визначають спеціальну працездатність 
спортсмена та підвищують фізичну підготовленість; у переконанні важливості ролі 
анаеробного шляху енергозабезпечення спеціальної рухової активності 
представників цього виду спорту (Н. И. Волков, 1990, 2000; В. П. Сазонов, 2014). 
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У другому розділі «Методи та організація дослідження» обґрунтовано 
використання методів дослідження, які дали змогу розв’язати поставлені завдання, 
та подано відомості щодо етапів їх вирішення. 

Перший етап (жовтень – грудень 2012 р.) – проведено аналіз наукової та 
методичної літератури за напрямом дослідження, зокрема літератури вітчизняних і 
зарубіжних авторів, у якому висвітлено стан проблеми, що дало змогу 
конкретизувати тему, мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження та підготувати 
обґрунтування дисертаційної роботи; сформовано бланки анкетування провідних 
фахівців із вільної боротьби та бланки оцінювання спеціальної фізичної 
підготовленості; виявлено основні напрями удосконалення фізичної підготовки 
кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням індивідуальних особливостей 
їх систем енергозабезпечення; встановлено вихідні характеристики фізичної 
підготовленості учасників експерименту.  

Другий етап (січень – серпень 2013 р.) – за допомогою аналізу наукової та 
методичної літератури, нормативно-правових документів доповнено та 
конкретизовано інформацію за напрямом наукового дослідження, сформовано 
робочий текст першого розділу дисертаційної роботи; здійснено анкетування із 
залученням 40 фахівців із вільної боротьби для визначення пріоритетності методів 
фізичної підготовки на різних етапах багаторічного тренування у вільній боротьбі; 
проведено педагогічне спостереження за фізичною підготовленістю 40 борців 
вільного стилю на етапі підготовки до вищих досягнень; за результатами 
педагогічного спостереження визначено складові фізичної підготовки, установлено 
їх взаємозв’язок із результативнозначущими показниками систем 
енергозабезпечення борців з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей. 

Третій етап (вересень 2013 р.–липень 2014 р.) – обґрунтовано структуру та 
зміст авторської програми індивідуально спрямованого впливу на рівень залучення 
окремих компонент анаеробної (алактатної чи лактатної) системи 
енергозабезпечення кваліфікованих борців вільного стилю на етапі підготовки до 
вищих досягнень; проведено паралельний педагогічний експеримент із залученням 
40 кваліфікованих борців вільного стилю на етапі підготовки до вищих досягнень, 
що передбачав уведення до навчально-тренувального процесу експериментальних 
чинників, відповідно до структури та змісту авторської програми, із врахуванням 
індивідуально спрямованого впливу на окремі, слабше виражені у реалізації 
м’язових зусиль спортсменів компоненти анаеробної системи енергозабезпечення; 
доповнено перший розділ, підготовлено робочий текст другого та третього розділів 
дисертаційної роботи. 

Четвертий етап (серпень 2014 р.– травень 2015 р.) – опрацьовано дані 
педагогічного експерименту, здійснено порівняльний аналіз та визначено за 
допомогою методів математичної статистики рівень ефективності авторської 
програми з удосконалення фізичної підготовки борців; проведено опис основних 
результатів після застосування авторської програми; узагальнено результати 
дисертаційного дослідження; сформульовано висновки; оформлено акти 
впровадження результатів дослідження.  

У третьому розділі «Урахування різних систем енергозабезпечення для 
оцінювання фізичної підготовленості кваліфікованих борців вільного стилю» 
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представлено результати визначення пріоритетності методів фізичної підготовки на 
різних етапах багаторічного тренування у вільній боротьбі. Для отримання 
інформації про ставлення фахівців до проблеми особливостей енергозабезпечення 
борців та встановлення значущості компонентів енергозабезпечення у фізичній 
підготовці борців ми провели анкетне опитування тренерів. На думку фахівців, що 
взяли участь у анкетуванні, 77,5 % з них обізнані із роллю систем 
енергозабезпечення в фізичній підготовці борців вільного стилю; 67,5 % вважають 
за доцільне врахування принципу індивідуалізації за типами енергозабезпечення у 
підготовці борців (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Визначення пріоритетності методів фізичної підготовки 
 
Низка питань була поставлена фахівцям, щоб диференціювати вправи за 

особливістю анаеробного енергозабезпечення м’язових зусиль (лактатного чи 
алактатного). На думку фахівців, такі вправи, як «Лазіння по канату 5 м без 
допомоги ніг», «Човниковий біг 4Ч9 м», «Забігання приставними кроками навколо 
рук 10 разів», «Смуга перешкод», «Прохід в ноги», «Перевороти із упору головою в 
килим на «борцівський міст» і у зворотному напрямку 10 разів», «Перевороти із 
упору головою в килим на «борцівський міст» і у зворотному напрямку 10 разів», є 
вправами алактатного спрямування. Водночас такі вправи, як «Тест на визначення 
спеціальної витривалості» та «Тест на відновлення», слід вважати вправами 
лактатного спрямування. 

Аналіз основних складових фізичної підготовленості кваліфікованих борців 
вільного стилю виявив, що серед учасників експерименту за показниками загальної 
фізичної підготовленості, спеціальної фізичної підготовленості та функціональної 
підготовленості з високим рівнем витривалості зафіксовано 29 осіб та середнім 
рівнем витривалості – 11 осіб. 

Було проведено тестування представників основної та порівняльної груп щодо 
визначення індивідуальних енергетичних особливостей реалізації м’язових зусиль з 
використанням спеціальних контрольних тестів, велоергометричної проби “Vita 
maxima” та біохімічного моніторингу за екскрецією креатиніну, молочної кислоти та 
сечовини. За допомогою математичного методу ранжування встановлено зміни в 
екскреції біохімічних показників, виражені у балах (від 2 до 5) після контрольного 
тестування. Спортсменів, які після тестування мали вищий бал змін екскреції 
молочної кислоти, зарахували до лактатної кластерної сукупності. І навпаки, якщо 
спостерігали екскрецію креатиніну, то в таких спортсменів переважав алактатний 
компонент анаеробного енергозабезпечення під час реалізації м’язових зусиль. Вони 
належали до алактатної кластерної сукупності. Спортсменів з однаково вираженими 
змінами в екскреції обидвох сполук анаеробного енергетичного обміну 
зараховували до кластерної сукупності змішаного типу. На основі такого підходу 
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спортсменів розподілено у кластерні сукупності. В основній групі виокремлено 9 
борців вільного стилю, які належать до алактатної кластерної сукупності, 8 
спортсменів з краще розвинутим гліколітичним компонентом енергозабезпечення, 3 
представники цієї групи були з одинаково розвинутими компонентами систем 
енергозабезпечення. Представників групи порівняння розподілено таким чином: 
борці, які належать до алактатного типу, – 7 осіб, до лактатного – 9 осіб, та до 
змішаного – 4 особи (табл. 1). 

 Таблиця 1  
Розподіл спортсменів основної та порівняльної групи 

за приналежністю до кластерної сукупності 
 

 
Основна група Група порівняння 

Типи 
енергозабезпечення 

алактатний лактатний змішаний алактатний лактатний змішаний 

Відсоткове 
співвідношення 

45% 40% 15% 35% 45% 20% 

 
У четвертому розділі «Ефективність програми з удосконалення фізичної 

підготовки кваліфікованих борців вільного стилю із використанням 
спрямованого впливу на системи енергозабезпечення» подано методологію 
побудови авторської програми з удосконалення фізичної підготовки борців із 
використанням спрямованого впливу на системи анаеробного енергозабезпечення. 
На основі розподілу учасників за приналежністю до певної кластерної сукупності 
було сформовано програму з урахуванням домінантної та відстаючої ланки 
енергозабезпечення. Спортсмени алактатного типу розвивали частку анаеробного 
компонента за рахунок вправ з гліколітичним механізмом енергозабезпечення. Борці 
лактатного типу навпаки – за рахунок вправ з креатинфосфатним механізмом 
енергозабезпечення. Представники змішаної групи отримали поперемінне 
тренування за гліколітичним та креатинфосфатним шляхом енергозабезпечення, 
оскільки ці шляхи у них виражені однаковою мірою (рис. 2).  

 
 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Індивідуалізація тренувального процесу борців основної групи  
із урахуванням домінантної системи енергозабезпечення 

 
Було побудовано три блоки вправ, до яких належали спеціально-підготовчі 

вправи у партері, спеціально-підготовчі вправи, які спортсмени застосовували в 
стійці, загальні та спеціальні фізичні вправи, які були підлаштовані під 

Група лактатного типу Група алактатного типу Група змішаного типу 

Вправи  
з гліколітичним 

напрямом 
енергозабезпечення 

Вправи  
з креатинфосфокіназним 

напрямом 
енергозабезпечення 
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гліколітичний та креатинфосфатний напрям для кожного спортсмена. Педагогічний 
експеримент складався з двох частин, авторську тренувальну програму впроваджено 
на кожному підготовчому етапі під час базового та спеціально-підготовчого періоду 
двопікового річного макроциклу.  

Спорстменам основної групи ключові вправи були замінені вправами 
алактатного чи лактатного спрямування зі збереженням обсягу самого тренування. 
Спортсмени порівняльної групи виконували усі вправи згідно зі стандартною 
програмою з підготовки спортсменів шкіл вищої спортивної майстерності. 

 

  
А 
 

Б 
 

 
 

В Г 
 

Рис. 3. Результати ефективності авторської програми  
у представників основної групи (за даними біохімічного моніторингу) 

спортсменів лактатного (А, Б) та алактатного типів (В, Г):  
А – креатинін після застосування спеціальних контрольних тестів;  
Б – креатинін після застосування в/е проби «Vita maxima»;  
В – молочна кислота після застосування спеціальних контрольних тестів;  
Г – молочна кислота після застосування в/е проби «Vita maxima» 
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Динаміка біохімічних показників упродовж експерименту показала, що після 
першої частини експерименту присутня гостра реакція анаеробної системи 
енергозабезпечення на застосування авторської програми тренувань. Установлено 
статистично достовірну різницю з розвитку лактатного анаеробного енергетичного 
компонента (група алактатного спрямування – збільшення на 10 –11% (див. рис. 3 В, 
Г) – за екскрецією молочної кислоти) та алактатного анаеробного енергетичного 
компонента (група лактатного – збільшення на 9–10% (див. рис. 3 А, Б) – за 
екскрецією креатиніну) протягом застосування авторської методики тренувань з 
урахуванням індивідуального домінантного типу енергозабезпечення.  

 

 
 

Рис. 4. Результати ефективності авторської програми 
у представників основної групи (спеціальне контрольне тестування). 
Вправи алактатного спрямування у спортсменів лактатного типу 
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Статистично достовірної різниці за екскрецією креатиніну в спортсменів 
алактатного типу та за екскрецією молочної кислоти спортсменів лактатного типу 
після виконання спеціальних контрольних тестів і велоергометричної проби «Vita 
maxima» не виявлено. 

Після заключної частини експерименту встановлено стабілізацію біохімічних 
показників лактатного енергокомпонента (у спортсменів алактатного типу – 
збільшення на 7 % (див. рис. 3 В, Г) – за екскрецією молочної кислоти) і алактатного 
компонента (у спортсменів лактатного типу – збільшення на 5–7 % (див. рис. 3 А, Б) 
– за екскрецією креатиніну) упродовж застосування авторської методики тренувань. 

Під час контролю рівня фізичної підготовленості впродовж експерименту 
встановлено статистично достовірне поліпшення результатів виконання 
контрольних вправ алактатного спрямування (див. рис. 4) у представників лактатної 
групи (на 3 %), а у представників алактатної групи – вправ лактатного спрямування 
(на 5 %, рис. 5). У представників змішаного типу спостерігали тенденцію до 
поліпшення результатів виконання вправ алактатного і лактатного компонентів. 
Результати виконання контрольних тестів після заключної частини експерименту 
статистично достовірно поліпшилися порівняно з результатами виконання тих 
самих тестів після першої частини експерименту, зокрема, у представників 
лактатної групи – вправ алактатного спрямування (на 5 %, див. рис. 4), а у 
спортсменів алактатної групи – вправ лактатного спрямування (на 7 %, рис. 5). У 
представників змішаного типу спостерігали тенденцію до поліпшення виконання 
вправ як алактатного (до 3 %), так і лактатного (до 3,2 %) компонентів. 

 

 
 

Рис. 5. Результати ефективності авторської програми 
у представників основної групи (спеціальне контрольне тестування). 
Вправи лактатного спрямування у спортсменів алактатного типу 

 
Статистично достовірного зростання показників вправ алактатного 

спрямування у спортсменів алактатного типу та показників вправ лактатного 
спрямування у спортсменів лактатного типу не виявлено. 
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Вихідним твердженням нашого дослідження було те, що анаеробні механізми 
енергозабезпечення є провідними у спортивному поступі борців. Важливим є також 
погляд провідних фахівців на їх підготовку з врахуванням частки окремих 
компонентів цього механізму: алактатного та лактатного. Проте з огляду на 
відсутність експериментально підтверджених відомостей про застосування 
принципу індивідуалізації ми були вмотивовані до такого пошуку. Першочергово 
була проведена персональна ідентифікація спортсменів стосовно їх приналежності 
до алактатної, лактатної груп та групи змішаного типу. Також кожен представник 
основної групи впродовж експерименту отримав персональне завдання з 
розширення обсягу та інтенсивності тренування слабкого компонента. Як відомо, 
окрім генетично детермінованої пропорції між білими (швидко скоротливими) та 
червоними (повільно скоротливими) волокнами, у індивідуума є частка проміжних, 
які можуть змінити свої характеристики залежно від типу навантаженнь. Таким 
чином наша гіпотеза отримала експериментальне обґрунтування. Це сприяло 
підвищенню ефективності тієї ланки біоенергетики, на яку був спрямований 
експериментальний чинник. Зокрема, алактатний механізм, що домінує в білих 
волокнах, а лактатний – у червоних, розширили свої межі адаптації, що позначилося 
на посиленні екскреції креатиніну в першому випадку, а в другому – екскреції 
молочної кислоти.  

При цьому було засвідчено поліпшення в учасників експерименту відповідей на 
спеціальне тестування та на показники велоергометричної проби. Також спортсмени 
основної групи більшою мірою, ніж групи порівняння, поліпшили результативність 
змагальної діяльності і спортивної майстерності. 

У п’ятому розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» 
анонсовано, що вперше науково обґрунтовано програму з удосконалення фізичної 
підготовки із використанням індивідуально спрямованого впливу на системи 
енергозабезпечення кваліфікованих борців вільного стилю; науково доведено 
взаємозалежність фізичної підготовленості кваліфікованих борців вільного стилю 
від індивідуальних особливостей розвитку компонентів їх анаеробної системи 
енергозабезпечення; показано вплив на системи енергозабезпечення кваліфікованих 
борців вільного стилю шляхом індивідуально спрямованої дії на окремі її анаеробні 
компоненти. 

Удосконалено структуру та зміст фізичної підготовки кваліфікованих борців 
вільного стилю на етапі підготовки до вищих досягнень з використанням 
спрямованого впливу на різні компоненти систем енергозабезпечення. 

Доповнено відомості щодо важливості анаеробної системи енергозабезпечення 
в удосконаленні фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів з вільної боротьби. 

 
ВИСНОВКИ 

 

1. За даними наукової літератури встановлено сучасні підходи до 
удосконалення фізичної підготовки борців, які полягають у врахуванні процентного 
співвідношення між використанням організмом спортсмена аеробного та різних 
видів анаеробного складників процесу енергозабезпечення фізичних навантажень на 
різних етапах підготовки; у використанні індивідуального підходу до корекції 
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тренувальних занять кваліфікованих борців з погляду особливостей стилю ведення 
сутички; залучення ключових чинників, що визначають спеціальну працездатність 
спортсмена та підвищують їх фізичну підготовленість; у врахуванні важливості ролі 
анаеробного шляху енергозабезпечення спеціальної рухової активності 
представників зазначеного виду спорту. 

2. За результатами контрольного тестування встановлено рівень фізичної 
підготовленості кваліфікованих борців вільного стилю, який у представників 
основної групи становив 4,4 бала, а у представників групи порівняння – 4,2 бала, що 
підтвердило їхню однорідність. За даними біохімічного моніторингу, спортсменів з 
вільної боротьби основної та порівняльної груп експерименту за методом 
ранжування зсувів у екскреції креатиніну та молочної кислоти розподілено за 
алактатним, лактатним та змішаним типами. 

3. У авторській програмі з удосконалення фізичної підготовки борців 
основні вправи для представників лактатної сукупності ОГ були замінені вправами 
алактатного спрямування, а для представників алактатної сукупності – лактатного 
спрямування зі збереженням самого обсягу тренування. Представники змішаної 
кластерної сукупності поперемінно тренувалися за лактатним та алактатним 
напрямом. 

4. За результатами педагогічного експерименту встановлено ефективність 
запропонованої авторської програми з удосконалення фізичної підготовки борців із 
використанням спрямованого впливу на системи анаеробного енергозабезпечення. 
Виявлено статистично достовірне поліпшення результатів (р≤ 0,001) виконання 
вправ алактатного спрямування у представників лактатної групи (на 3 %), а у 
представників алактатної групи – вправ лактатного спрямування (на 5 %, р≤ 0,001). 
Підґрунтям для поліпшення фізичної підготовленості стали біохімічні зміни, що 
полягали в гострій реакції анаеробної системи енергозабезпечення. Упродовж 
застосування авторської програми з удосконалення фізичної підготовки борців із 
використанням спрямованого впливу на системи анаеробного енергозабезпечення 
після першої частини експерименту виявлено статистично достовірну різницю 
(р≤ 0,001) з розвитку лактатного анаеробного енергетичного компонента в групі 
алактатного спрямування (збільшення на 10–11%  за екскрецією молочної кислоти) 
та алактатного анаеробного енергетичного компонента (р≤0,001) у групі лактатного 
спрямування (збільшення на 9–10% за екскрецією креатиніну).  

5. Наприкінці експерименту статистично достовірне поліпшення результатів 
виконання вправ алактатної спрямованості (р≤0,001) у представників лактатної 
групи (на 5 %), а у представників алактатної групи – вправ лактатного спрямування 
(на 7,3 %, р≤0,001), вказує на удосконалену фізичну підготовку борців основної 
групи. У представників змішаного типу спостерігали тенденцію до поліпшення 
виконання вправ алактатного (до 3 %) і лактатного (до 3,2 %) компонентів, 
підсилення ефективності першої частини експерименту. Підвищення 
результативності відбулося на тлі злагоджених біохімічних зсувів (ефект 
економізації) з розвитку лактатного анаеробного енергетичного компонента (група 
алактатного типу – збільшення на 6–7% за екскрецією молочної кислоти при р≤ 
0,001) та алактатного анаеробного енергетичного компонента (група лактатного 
типу – збільшення на 5–7% за екскрецією креатиніну при р≤ 0,001).  
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АНОТАЦІЯ 
 

Первачук Р. В. Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих борців 
вільного стилю з використанням спрямованого впливу на системи 
енергозабезпечення. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. – 
Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2016. 

 

Дисертацію присвячено удосконаленню фізичної підготовки кваліфікованих 
борців на етапі підготовки до вищих досягнень. На основі аналізу літератури 
з’ясовано, що одним із якісних шляхів удосконалення тренувального процесу борців 
вільного стилю є корекція навантаження із урахуванням індивідуальних 
особливостей. На основі результатів анкетного опитування визначено 
пріоритетність методів фізичної підготовки та значущість компонентів 
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енергозабезпечення на різних етапах багаторічного тренування у вільній боротьбі. 
Для розв’язання поставленого завдання розроблено та впроваджено авторську 
програму із удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих борців із 
використанням індивідуально спрямованого впливу на окремі компоненти 
анаеробної системи енергозабезпечення. Теоретично обґрунтовано та 
експериментально доведено більшу ефективність авторської програми порівняно із 
загальноприйнятою. 

 

Ключові слова: вільна боротьба, фізична підготовка, системи 
енергозабезпечення.  

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Первачук Р. В. Совершенствование физической подготовки 
квалифицированных борцов вольного стиля с использованием направленного 
воздействия на системы энергообеспечения. – Рукопись. 
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профессиональный спорт. – Львовский государственный университет физической 
культуры, Львов, 2016. 

 

Диссертация посвящена совершенствованию физической подготовки 
квалифицированных борцов на этапе подготовки к высшим достижениям. На 
основании анализа литературы установлено, что одним из качественных путей 
совершенствования тренировочного процесса борцов вольного стиля является 
коррекция нагрузки с учетом индивидуальных особенностей. На основании 
результатов анкетного опроса определена приоритетность методов физической 
подготовки и значимость компонентов энергообеспечения на различных этапах 
многолетней тренировки в вольной борьбе. Для решения поставленных задач 
разработана и внедрена авторская программа по усовершенствованию физической 
подготовки квалифицированных борцов с использованием индивидуально 
направленного воздействия на отдельные компоненты анаэробной системы 
энергообеспечения. Теоретически обоснована и экспериментально доказана 
большая эффективность авторской программы по сравнению с общепринятой. 
Применение разработанной нами методики тренировочного процесса дало и 
практический результат: один спортсмен повысил свою квалификацию с МС до 
МСМК, три спортсмена – с КМС до МС, три спортсмена – с 1 разряда до КМС, три 
спортсмена попали в состав сборной Украины, восемь спортсменов – в состав 
сборной области. Также все спортсмены экспериментальной группы занимали 
первые и призовые места на чемпионатах Украины, на всеукраинских и 
международных турнирах. 

 

Ключевые слова: вольная борьба, физическая подготовка, системы 
энергообеспечения. 
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ABSTRACT 
 

Pervachuk R. V. Improving physical training of qualified freestyle wrestlers 
targeting energy supply system. – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Physical Education and Sport in Specialty 24.00.01 
– Olympic and Professional Sports. – Lviv State University of Physical Culture, Lviv, 
2016. 

 

The dissertation is devoted to improvement of skilled wrestlers’ physical training on 
the stage of preparation for higher achievements. Based on the literature analysis it has 
been determined that one of the ways of  improving the quality of the free style wrestlers’ 
training process is accustomizing physical training load and taking into account individual 
characteristics. Priority of physical training methods and significance of energy supply 
components at various stages of long-term training in freestyle wrestling have been 
defined based on questionnaire methods. To address the problem the author developed and 
implemented a program of improving physical training of skilled wrestlers targeting 
anaerobic system of energy supply individually. Theoretically proved and experimentally 
confirmed the author’s programme to be more efficient compared to the conventional one. 

 

Key words: free style wrestling, physical training, energy supply system. 
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