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Анотація. Досліджено ефективність спортивної підготовки гирьовиків у поштовху гир за довгим 
циклом за показниками кількості учасників змагань, збірних команд, виконаних нормативів МС та МСМК. 
Досліджено зміни рекордів світу та України порівняно з двоборством за ваговими категоріями. У дослі-
дженні взяли участь чоловіки віком 22 – 40 років. Установлено недостатню ефективність підготовки ги-
рьовиків у поштовху за довгим циклом порівняно з двоборством. Визначено, що для досягнення високих 
результатів у поштовху за довгим циклом важливим є розвиток як витривалості, так і сили для спортсме-
нів усіх категорій. 
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Постановка проблеми. Мета спортивної підготовки полягає в досягненні максимально 
можливого для конкретного спортсмена спортивного результату в найкоротший термін, у то-
чно запланований час, з витратою на цей процес якомога менше сил [1, 2, 6]. 

Сьогодні в гирьовому спорті, який стрімко розвивається в багатьох країнах світу, найбі-
льшою популярністю користується класичне двоборство (поштовх двох гир та ривок). Шляхи 
реалізації мети спортивної підготовки гирьовиків у класичному двоборстві знайшли своє ві-
дображення у працях багатьох вчених [3, 5, 7, 9]. Разом із тим поряд із двоборством набуває 
розвитку й окремий вид гирьового спорту – поштовх гир за довгим циклом (одноборство). З 
поштовху гир за довгим циклом проводяться змагання різного рівня до чемпіонатів України 
та світу [2, 4, 8, 10]. 

Однак узагальнення передового досвіду підготовки й участі гирьовиків у змаганнях різ-
ного рівня [3, 4, 6] свідчить, що на сучасному етапі спортивна підготовка гирьовиків у по-
штовху за довгим циклом порівняно з двоборством є недостатньо ефективною, оскільки у 
практичній діяльності майже відсутні науково обґрунтовані програми підготовки до змагань. 
Чинні програми з поштовху гир за довгим циклом більшою мірою основані на практичному 
досвіді авторів або ґрунтуються на наукові положення підготовки гирьовиків у класичному 
двоборстві [1, 5, 7, 9].  

До причин, які знижують ефективність спортивної підготовки гирьовиків у поштовху за 
довгим циклом, можна також зарахувати [4, 8, 9] розбіжності в позиціях дослідників щодо 
розвитку фізичних якостей у спортсменів різних вагових категорій; несвоєчасне врахування 
змін у правилах змагань і класифікаційних нормативах під час підготовки спортсменів; не по-
вною мірою визначені відмінності в фізичній підготовленості та морфофункціональних показ-
никах гирьовиків різних вагових категорій тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій [3, 4, 5 та ін.] показав, що для досягнення ви-
сокої спортивної майстерності, під час підготовки варто застосовувати принцип пріоритетно-
го розвитку тих фізичних якостей, які обумовлюють ефективність змагальної діяльності та на-
дійність виступу спортсменів у ній. 

За даними науковців [1, 3, 7 та ін.], одним з основних завдань спортивної підготовки є 
досягнення необхідного рівня розвитку фізичних якостей, можливостей функціональних сис-
тем організму спортсмена, що мають основне навантаження у цьому виді спорту. У працях 
В.В. Пронтенка, В.М. Романчука та інших учених [5, 9, 10] установлено, що у класичному 
двоборстві для досягнення високих результатів перспективним напрямом є розвиток загаль
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ної фізичної витривалості та на її базі спеціальної витривалості до роботи з гирями. Для спо-
ртсменів легких та середніх категорій першочерговим завданням фахівці [5, 6, 7] визначили 
розвиток силових якостей та витривалості, а для важких – витривалості, при чому вимоги до 
силових якостей знижуються.  

У поштовху гир за довгим циклом існують протиріччя щодо пріоритетів у розвитку та 
вдосконаленні провідних фізичних якостей спортсменів різних вагових категорій, що й обу-
мовило вибір теми дослідження. 

Мета роботи – дослідити ефективність підготовки спортсменів-гирьовиків у поштовху 
гир за довгим циклом порівняно з двоборством. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати динаміку показників, що свідчать про ефективність спортивної підгото-

вки гирьовиків у поштовху гир за довгим циклом порівняно з двоборством, за кількістю учасни-
ків змагань, збірних команд від областей України, уперше виконаних нормативів МС і МСМК. 

2. Дослідити зміни рекордів України та світу за ваговими категоріями в поштовху гир за 
довгим циклом порівняно з двоборством. 

Методи дослідження – теоретичний аналіз і узагальнення, документальний метод, пе-
дагогічне спостереження, методи математичної статистики.  

Організація дослідження. Дослідження проводились у 2011–2012 роках. У досліджен-
ні взяли участь спортсмени-гирьовики (чоловіки віком 22–40 років) збірних команд областей 
України різних вагових категорій: до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 90 кг, по-
над 90 кг. Було проаналізовано протоколи українських і міжнародних змагань з гирьового 
спорту (з поштовху гир за довгим циклом і класичного двоборства).  

Ефективність тренувального процесу оцінювалася за такими критеріями: кількість учас-
ників змагань (офіційних чемпіонатів України), кількість збірних команд від областей Украї-
ни, кількість виконаних нормативів спортивних звань майстра спорту та майстра спорту 
України міжнародного класу (МС та МСМК). 

Результати дослідження та їх обговорення. Спортивна підготовка – це багатофактор-
ний процес, який охоплює тренування гирьовиків, їх підготовку до змагань, участь у них, ор-
ганізацію тренувального процесу та змагань, науково-методичне та матеріально-технічне за-
безпечення тренувальних занять і змагань, що зумовлює створення потрібних умов для поєд-
нання занять спортом із навчанням, виконанням робіт і відпочинком [1, 6]. 

Для дослідження ефективності спортивної підготовки гирьовиків у поштовху гир за до-
вгим циклом порівняно з двоборством за визначеними показниками ми проаналізували про-
токоли таких змагань: І Кубка України 1997 року з поштовху за довгим циклом та чемпіонату 
України з двоборства 1997 року, І чемпіонату України 2000 року з поштовху за довгим цик-
лом та чемпіонату України з двоборства 2000 року, чемпіонатів України 2004, 2008 та 2012 
років. Вибір етапів дослідження відповідає змінам у правилах змагань і класифікаційних нор-
мативах із гирьового спорту [1, 2, 9]. Результати дослідження наведено в табл. 1. 

Аналіз кількості учасників змагань з поштовху гир за довгим циклом порівняно з класи-
чним двоборством з 1997 по 2012 роки засвідчив зростання популярності гирьового спорту в 
цілому та поштовху гир за довгим циклом як самостійного виду гирьового спорту зокрема. 
Так, якщо в Кубку України 1997 року в поштовху гир за довгим циклом взяло участь у зма-
ганнях усього 44 особи, то в 2008 році – 129 осіб, що майже втричі більше (табл. 1). Це під-
креслює зростання інтересу спортсменів до цього виду гирьового спорту. 

Порівняно з двоборством кількість учасників змагань у поштовху за довгим циклом є 
значно нижчою – різниця становить від 34 до 76 спортсменів у досліджуваний період (табл. 1). 

Дослідження кількості збірних команд від областей України на змаганнях із поштовху 
за довгим циклом показали, що порівняно з І Кубком (1997 р. – 8 команд) відбулося поши-
рення цього виду гирьового спорту. Так, на наступних етапах дослідження кількість збірних 
команд знаходиться в межах 12–14 областей (табл. 1). Для порівняння, у класичному двобор-
стві цей показник становить 16–19 регіонів України (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Ефективність спортивної підготовки гирьовиків у поштовху гир за довгим циклом  
порівняно з класичним двоборством 

 

Показники ефективності спортивної підготовки Роки 
дослідження поштовх гир  

за довгим циклом 
класичне  

двоборство різниця 

 Кількість учасників змагань, осіб 
1997 р. 44 82 38 
2000 р. 56 90 34 
2004 р. 71 145 74 
2008 р. 129 196 67 
2012 р. 91 167 76 

 Кількість збірних команд від областей України, шт. 
1997 р. 8 16 6 
2000 р. 12 19 7 
2004 р. 14 16 2 
2008 р. 13 17 4 
2012 р. 12 17 5 

 Кількість спортсменів, які вперше виконали норматив майстра спорту 
України, осіб 

1997 р. 1 6 5 
2000 р. 4 15 11 
2004 р. - 6 6 
2008 р. 5 9 4 
2012 р. 5 6 1 

 Кількість спортсменів, які вперше виконали норматив майстра спорту 
України міжнародного класу, осіб 

1997 р. 1 2 1 
2000 р. - 1 1 
2004 р. - - - 
2008 р. - - - 
2012 р. 2 1 1 

 

Аналіз виконання класифікаційних нормативів майстра спорту України показав, що в 
поштовху гир за довгим циклом спостерігається тенденція до зростання кількості гирьовиків, 
які вперше виконали норматив, незважаючи на те, що класифікаційні вимоги за досліджува-
ний період зростали тричі [2] (табл. 1). Значне підвищення нормативів у 2004 році призвело 
до необхідності вдосконалення спортивної підготовки в гирьовому спорті в цілому, а також 
до суттєвого зниження кількості спортсменів, які вперше виконали норматив майстра спорту 
як у поштовху за довгим циклом, так і у двоборстві (табл. 1). Такі зміни відбулися й після під-
вищення класифікаційних вимог у 2011 році. 

У цілому за досліджуваний період у поштовху гир за довгим циклом норматив МС ви-
конали 15 спортсменів, а МСМК – 3. У класичному двоборстві – 42 та 4 спортсмени-ги-
рьовика відповідно (табл. 1). 

Проведені дослідження свідчать про недостатню ефективність спортивної підготовки в 
поштовху гир за довгим циклом порівняно з двоборством і необхідність її вдосконалення. 

Для розв’язання другого завдання роботи було проведено аналіз змін рекордів України 
та світу за ваговими категоріями у поштовху гир за довгим циклом та проведено порівняння 
зі зміною результатів у класичному двоборстві. 

У працях учених [3, 6, 10] спостерігається незначна залежність результатів у двоборстві 
від маси тіла спортсмена – із підвищенням вагової категорії результати гирьовиків зростають 
до категорії 70–80 кг, а далі стабілізуються або знижуються. Автори роблять висновок, що 
для досягнення високих показників у двоборстві необхідно розвивати витривалість (загальну і 
спеціальну) [5, 7, 9].  
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Аналіз змін рекордів світу та України станом на 1 січня 2013 року в поштовху гир за до-
вгим циклом показав, що у цій вправі гирьового спорту найвищі світові досягнення зростають 
до найважчої вагової категорії –значення в категорії понад 90 кг (105 підйомів) є абсолютним 
(рис. 1). Рекорди України зростають до категорії до 80 кг, а у категоріях 90 і понад 90 кг – 
знижуються (рис. 1). При цьому у всіх категоріях рекорди України є нижчими від світових, 
окрім категорії до 80 кг, де вони є рівними. Найбільшу різницю між вищими досягненнями 
України та світу зафіксовано в категоріях 90 та понад 90 кг – 10 та 25 підйомів (рис. 1). Це ще 
раз підкреслює недостатню ефективність спортивної підготовки українських спортсменів. 
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Рис. 1. Зміни рекордів України та світу за ваговими категоріями  
у поштовху гир за довгим циклом (підйоми): 

 

– рекорди України в поштовху гир за довгим циклом на 1.01.13; 
– рекорди світу в поштовху гир за довгим циклом на 1.01.13 

 

У поштовху гир за довгим циклом виконання опускання гир у положення вису після 
кожного поштовху вимагає високого розвитку силових якостей у гирьовиків. Тому для досяг-
нення високих результатів у поштовху гир за довгим циклом необхідним є розвиток як ви-
тривалості, так і сили для спортсменів усіх вагових категорій. 

Крім того, аналіз рекордів світу з гирьового спорту показав, що в поштовху гир за дов-
гим циклом та класичному двоборстві рекордсменами світу є різні спортсмени, за винятком 
категорії до 90 кг, де Кравцов Андрій (Росія) показав високі результати у двох дисциплінах, 
тобто йдеться про звуження спеціалізації. Щоб досягнути рекордних результатів, необхідно 
приділити увагу в одній вправі. Аналіз протоколів чемпіонатів світу свідчить, що спортсмени, 
які показують рекордні результати, наприклад, у поштовху, у ривку гирі показують низькі 
результати. Наприклад, рекордсмен світу в поштовху гир за довгим циклом у ваговій катего-
рії понад 90 кг (105 підйомів) Гінько Василь (Латвія), у поштовху гир від грудей показував 
122 підйоми, а у ривку гирі 184 підйоми. Тобто його результат у поштовху гир від грудей є 
нижчим, ніж результати рекордсменів світу, починаючи від категорії до 75 кг і важчих, а у 
ривку гирі – нижчим, ніж у категорії до 70 кг.  

Аналіз рекордів України показав, що рекордсменами в поштовху гир за довгим циклом 
у категоріях до 70, до 75 та до 80 кг є ті ж самі спортсмени, що й у класичному двоборстві. Це 
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дає підстави стверджувати про недостатню ефективність спортивної підготовки в поштовху 
гир за довгим циклом, як окремому виді гирьового спорту. 

Порівняльний аналіз рекордів України в поштовху гир за довгим циклом станом на 1 сі-
чня 2013 року та результатів чемпіонів України 2012 року показав, що результати переможців 
змагань в усіх вагових категоріях є значно нижчими від вищих досягнень: різниця в деяких 
вагових категоріях становить 14–17 підйомів (табл. 2). 

При цьому варто зазначити, що рекорди України у поштовху гир за довгим циклом не 
обновлювалися, починаючи з 2007 року. Так, у вагових категоріях до 70, 75, 80, 90 та понад 
90 кг рекорди встановлено у 2005–2007 роках, а у категоріях до 60 кг та 65 кг рекорди Украї-
ни встановлено ще у 2001 та 2002 роках (табл. 2).  

Таким чином, суттєве перевищення рекордів України над результатами переможців че-
мпіонату України 2012 року ще раз підтверджує про відсутність на нині єдиної ефективної 
програми спортивної підготовки висококваліфікованих спортсменів у поштовху за довгим 
циклом. 

Таблиця 2 
Зміни рекордів України у поштовху гир за довгим циклом  

порівняно з результатами чемпіонів України 2012 року за ваговими категоріями  
(у підйомах) 

 

Вагові категорії, кг Досліджувані показники 
60 65 70 75 80 90 +90 

Рекорди України станом  
на 1.01.13 
(рік встановлення) 

57 
(2001) 

62 
(2002) 

74 
(2006) 

76 
(2005) 

87 
(2007) 

82 
(2005) 

80 
(2007) 

Результати чемпіонів  
України 2012 року 40 51 65 70 73 66 63 

Різниця 17 11 9 6 14 16 17 
 

Висновки.  
1. Установлено недостатню ефективність спортивної підготовки гирьовиків у поштовху 

гир за довгим циклом порівняно з класичним двоборством за такими показниками: кількість 
учасників змагань, кількість збірних команд від областей України, кількість уперше викона-
них нормативів МС і МСМК.  

2. Досліджено зміни рекордів світу та України за ваговими категоріями та встановлено, 
що в поштовху гир за довгим циклом, на відміну від двоборства, найвищі світові досягнення 
зростають до найважчої вагової категорії. Це дозволяє стверджувати, що для досягнення ви-
соких результатів у поштовху гир за довгим циклом важливим завданням спортивної підготов-
ки є розвиток як витривалості, так і сили для спортсменів усіх вагових категорій. 

3. За результатами аналізу рекордів України в поштовху гир за довгим циклом порівня-
но з результатами чемпіонів України 2012 року визначено суттєве перевищення рекордів 
України (установлених у 2001–2007 роках) над результатами переможців змагань, що свід-
чить про необхідність удосконалення підготовки гиьовиків у поштовху за довгим циклом. 

Перспективи подальших досліджень. Передбачається дослідити рівень і динаміку по-
казників фізичного стану та стану здоров’я спортсменів-гирьовиків різної кваліфікації, які 
спеціалізуються в поштовху гир за довгим циклом. 
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Аннотация. Исследована эффективность спортивной подготовки гиревиков в толчке по длинному циклу 
по показателям количества участников соревнований, сборных команд, выполненных нормативов МС и МСМК. 
Исследованы изменения рекордов мира и Украины в сравнении с двоеборьем по весовым категориям. В исследо-
вании приняли участие мужчины в возрасте 22–40 лет. Установлена недостаточная эффективность подготовки 
гиревиков в толчке по длинному циклу по сравнению с двоеборьем. Определено, что для достижения высоких 
результатов в толчке по длинному циклу важным является развитие как выносливости, так и силы для спортсме-
нов всех категорий. 

 

Ключевые слова: спортивная подготовка, толчок по длинному циклу, двоеборье, спортсмен, гиревой спорт. 
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Annotation. The efficiency in preparation of sportsmen in long cycle after the indexes of quantity competitors, 
commands, realized classification norms of Master of sport and Master of sport with international class has been explored. 
The changes of world records and records of Ukraine in comparison with biathlon after weight categories are analysed. 
The men aged 22–40 took part in the research. There has been determined the insufficient efficiency of sportsmen in long 
cycle comparatively with biathlon . It is definied, that in long cycle it is important to develop both endurance and strength 
for the sportsmen of all categories to achieve good resuets. 

 

Key words: sport preparation, long cycle, biathlon, sportsman, weight sport. 


