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Анотація. Експериментально доведено ефективність запропонованого алгоритму навчання техніки 
ривка важкоатлетів на етапі початкової підготовки, що базується на зворотній кінематичній послідовності 
руху штанги. Визначено ефективність запропонованого алгоритму навчання техніки ривка за кількісними 
показниками виконаних помилок важкоатлетами кошрольної та експериментальної груп. Важкоатлети 
експериментальної групи припустилися достовірно меншої кількості помилок у двох останніх фазах ривка 
порівняно з контрольною. 
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Постановка проблеми. Тренери не завжди відповідально ставляться до вивчення раціо-
нальної техніки змагальних вправ важкоатлетів на етапі початкової підготовки. На їхню думку, 
найважливіше досягти швидких результатів у підніманні якомога більшої ваги. Проте одним із 
завдань підготовки важкоатлетів на цьому етапі є вивчення раціональної техніки змагальних 
вправ. Для цього провідні фахівці важкоатлетичного спорту вважають за необхідне на етапі 
початкової підготовки вивчати техніку змагальних вправ частинами і здійснювати контроль за 
оволодінням раціональної техніки важкоатлетів на етапі початкової підготовки [2,3]. 

Думки щодо послідовності навчання техніки змагальних вправ фахівців різняться. По-
ширеною є думка, що вивчати змагальні вправи необхідно за кінематичною послідовністю від 
початку до кінця [2, 6, 9]. Іншою є думка, що необхідно вивчати ривок і поштовх у зворотній 
кінематичній послідовності [3, 8]. 

Тому, постає важливе науково-практичне завдання експериментального обґрунтування 
алгоритму навчання техніки ривка важкоатлетів на етапі початкової підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оволодіння технікою змагальних вправ важ-
коатлетів пов'язано з цілеспрямованим вивченням частин і фаз руху в ривку- Важкоатлети 
міжнародного рівня відрізняються високою технічною майстерністю, що вказує на раціона-
льне опанування техніки змагальних вправ на етапі початкової підготовки [3, 8]. 

За даними авторів [3, 8], біомеханічні особливості індивідуальної техніки змагальних 
вправ, виявлені на етапах початкової та спеціалізованої базової підготовки, зберігаються і на 
етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей. Невиправлені суттєві помилки в 
техніці змагальних вправ заважатимуть реалізувати максимальні індивідуальні можливості на 
подальших етапах спортивного вдосконалення. 

Сучасні теоретичні підходи авторів [3, 5] до алгоритму навчання техніки змагальних 
вправ у важкій атлетиці на етапі початкової підготовки ґрунтуються на дослідженнях авторів 
60-80-х років минулого століття [9]. На нашу думку, вони є застарілими та потребують удо-
сконалення відповідно до вимог сучасного важкоатлетичного спорту України. Крім того, во-
ни часто не відповідають практиці навчання змагальних вправ у спортивних школах з важкої 
атлетики. • 

Зв'язок роботи з науковими темами. Роботу виконано в межах наукової теми 2.17 
«Моделювання біомеханічних систем у складно-координаційних видах спорту» Зведеного 
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. Міні-
стерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення, педагогічне спостереження, 
педагогічний експеримент, методи математичної статистики. 
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Організація дослідження. У педагогічному спостереженні аналізувалися показники за-
гальної фізичної підготовленості 20 важкоатлетів на етапі початкової підготовки за допомо-
гою педагогічних тестів (біг 30 метрів, стрибок у довжину з місця, відтискання від підлоги, 
піднімання ніг у висі на перекладині). У педагогічному експерименті брало участь 10 важко-
атлетів експериментальної групи та 10 важкоатлетів контрольної групи на,етапі початкової 
підготовки. Було проаналізовано 60 спроб і визначено кількість помилок у різних фазах руху 
ривка. 

Результати дослідження. У попередніх дослідженнях ми розробили алгоритм навчання 
техніки ривка у важкій атлетиці. Під час навчання техніки ривка запропоновано такий алго-
ритм рухових завдань: жимовий швунг ривковим хватом із-за голови + присідання з випрям-
леними вверх руками та ривковий підсід-2, стрибки для ривка з вихідного положення вису 
(вище від колін), ривок із напівприсідом з вису (вище від колін); ривок із напівприсідом з ви-
су нижче від колін; старт + тяга для ривка; ривок із напівприсідом; ривок із напівприсідом + 
присідання зі штангою на випрямлених вверх руках; ривок з вису (штанга вище від колін, 
нижче від колін) [8]. 

Важкоатлети контрольної групи навчалися техніці ривка за таким поширеним алгори-
тмом: ривок із напівприсідом із вису (вище від колін, з плінтів); ривок із напівприсідом з вису 
нижче від колін; старт + тяга для ривка з помосту до рівня колінних суглобів; старт + тяга для 
ривка; ривок із напівприсідом; ривок з напівприсідом + присідання зі штангою на випрямле-
них вверх руках; ривок з вису (штанга вище від колін, нижче від колін) [3, 5]. 

Оскільки оволодіння технікою змагальних вправ у важкій атлетиці значною мірою зале-
жить від фізичної підготовленості спортсменів, важкоатлетів експериментальної та контроль-
ної груп було досліджено на нормальність розподілу за показниками педагогічних Тестів (чо-
тирьох вправ), що належать до групи контрольних нормативів із загальної фізичної підготов-
ки для груп початкової підготовки згідно з навчальною програмою для ДЮСШ [4]. 

Аналіз результатів дослідження за ^ критерієм свідчить, що до початку педагогічного 
експерименту між 10 спортсменами експериментальної та 10 спортсменами контрольної групи 
за показниками загальної фізичної підготовленості вірогідних розбіжностей не було (р > 0,05). 

Для перевірки припущення щодо ефективності запропонованого алгоритму навчання 
техніки ривка важкоатлетів на етапі початкової підготовки йоґо було впроваджено у тренува-
льний процес важкоатлетів експериментальної групи. 

Для розподілу структури руху штанги на фази в ривку ми використовували підхід, який 
у своїй основі ґрунтується на фазовій структурі руху, обґрунтованій значною кількістю авторів 
[1, 7,9] і за послідовними діями ланок тіла спортсмена та переміщенням штанги у просторі: 

1 фаза - момент відриву штанги від помосту; 
2 фаза- попередній розгін штанги; 
3 фаза - амортизація штанги; 
4 фаза - фінальний розгін штанги; 
5 фаза - підсід - взаємодія спортсмена зі штангою в безопорнш фазі; 
6 фаза - опорний підсід - взаємодія спортсмена зі штангою в опорній фазі. 
Педагогічний експеримент проводився під час відкритої першості ДЮСШ «Енергія» з 

важкої атлетики, де експерти визначали основні помилки в різних фазах руху ривка важкоат-
летів контрольної та експериментальної груп на етапі початкової підготовки. 

Помилки визначалися в кожній із шести фаз руху штанги у трьох спробах ривка. Таким 
чином, загальна кількість помилок, які виконали спортсмени під час змагальної діяльності 
становила у .спортсменів контрольної групи 129,0 ± 1,97, а у важкоатлетів експериментальної 
групи 99,0 ± 2,02: За непараметричним критерієм Манна-Уітні для різнорідних вибірок вияв-
лено достовірні відмінності (< 0,05; и = 7) у кількості помилок, що виконали спортсмени кон-
трольної та експериментальної груп під час змагальної діяльності (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Кількість помилок, яких припустилися важкоатлети 

експериментальної та контрольної груп у ривку 

Кількість помилок 

1 фаза 2 фаза 3 фаза 4 фаза 5 фаза 6 фаза І помилок 

Д?±8 Д І Б Ф ± 8 ® ± 8 Ж ± 8 

к г 
(п = 30) 

18,0 
±0,63 

17,0 
±0,82 

19,0 
±0,74 

22,0 
±0,79 

24,0 
±0,52 

29,0 
±0,74 

129,0 
±1,97 

ЕГ 
(п = 30) 

18,0 
±0,63 

19,0 
±0,88 

17,0 
±0,67 

19,0 
±0,32 

12,0 
±0,42 

14,0 
±0,52 

99,0 
±2,02 

Р > 0,05 >0 ,05 >0,05 >0,05 <0,01 <0,01 <0,05 

Примітки: 
1. Я? - середнє значення; 
2. Б - стандартне відхилення; 
3. р - достовірність відмінностей за критерієм Манна-Уітні. 

Необхідно зазначити, що з першої по четверту фази ривка достовірних відмінностей у 
кількості виконаних помилок спортсменами контрольної та експериментальної груп не було 
виявлено (табл. 1). 

Однак достовірно меншої кількості помилок припустилися важкоатлети експеримента-
льної групи у двох заключних фазах ривка (12,0 ± 0,42 та 14,0 ± 0,52) порівняно із контроль-
ною групою (24,0 ± 0,52 та 29,0 ± 0,74). Це вказує на більш раціональне опанування техніки 
взаємодії спортсмена в опорному та безопорному присіді ривка важкоатлетами, які навчалися 
техніки за запропонованим алгоритмом (табл. 1). 

Порівняльний аналіз кількості помилок, яких припустилися спортсмени експериме-
нтальної та контрольної груп, дозволяє стверджувати, що розроблений алгоритм є ефектив-
ним для навчання техніки ривка у важкій атлетиці. 

Висновки. 
1. Аналіз результатів педагогічного експерименту дозволяє стверджувати, що спорт-

смени експериментальної групи припустилися меншої загальної кількості помилок у ривку 
(99,0 ± 2,02) порівняно з кількістю помилок (129,0 ± 1,97), що припустилися важкоатлети ко-
нтрольної групи. За непараметричним критерієм Манна-Уітні встановлено наявність достові-
рних відмінностей у кількості помилок (р > 0,05; и = 7), що припустилися спортсмени конт-
рольної та експериментальної груп під час змагальної діяльності. 

2. За фазовою структурою руху штанги достовірно меншої кількості помилок припус-
тилися важкоатлети експериментальної групи у двох заключних фазах ривка (12,0 ± 0,42 та 
14,0 ± 0,52) порівняно з контрольною групою (24,0 ± 0,52 та 29,0 ± 0,74). 

Це вказує на більш раціональне опанування технікою взаємодії спортсмена в опорному 
та безопорному присіді ривка важкоатлетами, які навчалися техніки за запропонованим алго-
ритмом. Проте з першої по четверту фази ривка достовірних відмінностей у кількості помилок, 
яких припустилися спортсмени контрольної та експериментальної груп, виявлено не було. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на експериментальне обґрунтування алго-
ритму навчання техніки поштовху важкоатлетів на етапі початкової підготовки. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
АЛГОРИТМА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ РЫВКА ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Александр ТОВСТОНОГ, Роман КИЧМА, Сергей ЗУБКОВ 

Львовский государственный университет физической культуры . 
Львовский национальный университет имени Ивана Франка 

Аннотация. Экспериментально доказана эффективность предложенного алгоритма обучения технике ры-
вка тяжелоатлетов на этапе начальной подготовки, основанной на обратной кинематической последовательности 
движения штанги. Определена эффективность предложенного алгоритма обучения технике рывка по количест-
венным показателям выполненных ошибок тяжелоатлетами контрольной и экспериментальной групп. Тяжелоат-
леты экспериментальной группы допустили достоверно меньшего количества ошибок в двух последних фазах 
рывка по сравнению с контрольной. 

Ключевые слова: тяжелая атлетика, рывок, специальное упражнение, спортсмен, техника, фаза движения. 

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION 
OF THE TEACHING ALGORITHM OF JERK TECHNIQUE 

AT THE INITIAL STAGE TRAINING WEIGHTLIFTERS 

Alexander TOVSTONOH Roman KYCHMA Sergiy ZUBKOV 
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Abstract: It has been proved experimentally the effectiveness of the new teaching algorithm of jerk technique at 
the initial stage of weightlifters training, based on the inverse kinematic sequence motion of the barbell. Efficiency of the 
proposed teaching algorithm of jerk technique has been defined due to the quantitative indices of weightlifters errors in the 
control and experimental groups. The weightlifters of experimental group made significantly fewer errors at the last two 
phases of jerk compared to those of the control group. 

Keywords: weightlifting, jerk, special exercise, athlete, technique, movement stage. 
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