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Анотація. У статті вивчено особливості техніки виконання другої змагальної вправи важкої атле-
тики – поштовху у спортсменок різних груп вагових категорій. На основі аналізу фазового складу техніки 
піднімання штанги визначено просторові характеристики структури руху при виконанні поштовху висо-
кокваліфікованими спортсменками-важкоатлетками, а також виявлено їх відмінності. Установлено, що та-
кі просторові характеристики, як величина вертикального переміщення у фазі амортизації в момент мак-
симуму прикладання сили та під час досягнення максимальної швидкості, зростають із підвищенням маси 
тіла спортсменок, а величина вертикального переміщення руху штанги у фазі попереднього розгону – 
знижується, достовірно не змінюється величина вертикального переміщення руху штанги у фазі опорного 
присіду. 
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Постановка проблеми. Жіноча важка атлетика є відносно молодим видом спорту, який 
сьогодні тільки набуває широкої популярності серед спортсменок усього світу, оскільки до 
програми Олімпійських ігор цей вид спорту було включено 2000 року, натомість чоловічі че-
мпіонати з важкої атлетики проводяться уже понад 100 років, з 1896 року.  

Спортивна наука активно вивчає питання техніки виконання важкоатлетичних вправ, 
структуру руху, особливості спортивної діяльності чоловіків-важкоатлетів[3, 9]. Але, зважаю-
чи на те, що організми жінок і чоловіків мають значні відмінності як за антропометричними 
показниками, так і за рівнем розвитку рухових якостей з початку 90-х років ХХ століття по-
чав розвиватися окремо новий науковий напрям – теорія та методика жіночої важкої атлети-
ки. Сьогодні проблематику досліджень у сфері жіночої важкої атлетики становлять, зокрема, 
індивідуальні особливості техніки виконання змагальних вправ, які дозволять цілеспрямовано 
вирішувати завдання, що стосуються тренувального процесу жінок [1, 5].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової та методичної літератури 
свідчить про те, що науковці приділяють увагу дослідженню техніки спортсменок. Так, 
В. Мочернюк розробив моделі фізичної і технічної підготовленості важкоатлеток. О. Анто-
нюк обґрунтував і розробив методику удосконалення технічної підготовленості. Було дослі-
джено деякі кінематичні та динамічні характеристики руху снаряду у спортсменок у різних 
фазах структури руху під час виконання ривка та піднімання на груди як першого прийому 
поштовху [1, 2, 4, 5, 8, 9]. Проте немає досліджень просторової характеристики техніки по-
штовху важкоатлеток високої кваліфікації різних груп вагових категорій.  

Зв’язок роботи з науковими та практичними завданнями. Наукове дослідження ви-
конано згідно зі Зведеним планом НДР ДДІФКіС у галузі фізичної культури і спорту на 2011–
2015 рр. за темою 2.6 «Теоретико-методичні засади удосконалення тренувального процесу та 
змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів». 

Мета дослідження – визначити просторові характеристики структури руху штанги в 
поштовху висококваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових категорій. 

Завдання дослідження: 
1. Дослідити техніку поштовху у важкоатлеток різних груп вагових категорій. 
2. Визначити просторову характеристику структури руху поштовху. 
3. Виявити відмінності просторових показників у поштовху залежно від груп вагових 

категорій. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методич-

ної літератури, педагогічне спостереження, біомеханічний аналіз кінематичних параметрів те-
хніки поштовху, методи математичної статистики. 
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Організація дослідження. За допомогою відеокомп’ютерних систем аналізу техніки 
змагальних вправ можна визначити просторові характеристики руху важкоатлеток із різних 
груп вагових категорій для подальшого створення більш точних моделей їх технічної майстер-
ності та скорочення періоду вдосконалення їх рухових навичок [ 6].  

Проаналізовано відеознімання 116 найсильніших важкоатлеток світу та 387 піднімань 
штанги під час виконання поштовху з вагою, що відповідала роботі спортсменок у зоні інтен-
сивності 92–100 % від максимуму, учасниць чемпіонатів світу, Європи.  

Для детальнішого аналізу та порівняння технічної майстерності, згідно з дослідженнями 
В. Олешко, важкоатлеток було поділено на групи вагових категорій: І –48, 53, 58 кг; ІІ – 63, 
69 кг; ІІІ – 75 та понад 75 кг [ 6,7]. Розподіл руху штанги на фази здійснювався відповідно до 
фазової структури руху штанги, викладеної у працях В.Г. Олешка та П.А. Політаєва. 

Результати дослідження. У процесі дослідження просторової характеристики пошто-
вху ми опрацьовали дев’ять показників першого прийому вправи – техніки піднімання на гру-
ди (табл. 1), та чотири показники другого прийому – техніки піднімання штанги від грудей 
(табл. 2), що характеризували вертикальне переміщення руху штанги в опорних фазах дослі-
джуваної вправи. 

Таблиця 1 
Фазовий склад техніки піднімання штанги на груди в 

исококваліфікованими важкоатлетками (%, від довжини тіла) 
 

Показник Характеристика показників техніки в опорних фазах 

H при F 1 величина вертикального переміщення руху штанги у фазі попереднього розгону в 
момент першого максимуму прикладання сили спортсменками до штанги 

H при V 1 величина вертикального переміщення руху штанги у фазі попереднього розгону під 
час досягнення максимальної швидкості  

H при K величина вертикального переміщення руху штанги у фазі попереднього розгону в 
момент першого максимуму розгинання ніг у колінних суглобах. 

H при F2 величина вертикального переміщення руху штанги у фазі амортизації в момент мак-
симуму прикладання сили спортсменками до штанги  

H при V2 величина вертикального переміщення руху штанги у фазі амортизації під час досяг-
нення максимальної швидкості 

H при Fmax величина вертикального переміщення руху штанги у фазі фінального розгону в мо-
мент максимуму прикладання сили спортсменками до штанги  

H при Vmax величина вертикального переміщення руху штанги у фазі фінального розгону під час 
досягнення максимальної швидкості 

H max величина вертикального переміщення руху штанги у фазі фінального розгону під час 
досягнення максимальної висоти вильоту 

H фоп  величина вертикального переміщення руху штанги у фазі опорного присіду 

H max – H фоп просторова характеристика між максимальним переміщенням руху штанги у фазі 
фінального розгону та фазою опорного присіду 

 

Таблиця 2 
Фазовий склад вертикального переміщення руху штанги  

у підніманні від грудей (%, від довжини тіла) 
 

Показники Характеристика показника техніки в опорній фазі руху 
Н 1 величина вертикального переміщення руху штанги у фазі попереднього присіду 

Н max величина вертикального переміщення руху штанги під час досягнення максимальної 
висоти вильоту у фазі посилання 

Н 2 величина вертикального переміщення руху штанги під час виконання присіду 

H max – H фоп просторова характеристика між максимальним переміщенням руху штанги у фазі 
фінального розгону та фазою опорного присіду 

 

Отримані нами дані свідчать про те, що показники просторової характеристики перемі-
щення руху штанги в момент першого максимуму прикладання сили спортсменками до шта-
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нги (H при F 1) зменшуються із підвищенням груп вагових категорій на 12,2 % у ІІІ групі (р ≤ 
0,001) стосовно І групи. Проте вже у фазі попереднього розгону під час досягнення максима-
льної швидкості (H приV 1) та під час опускання штанги у фазу опорного присіду (H max – H 
фоп) ми бачимо, що в І групи показники на 13,0 % (р ≤ 0,005) і 6,3 % (р ≤ 0,005) вже менші 
відносно ІІІ групи. Отримані дані вказують на те, що спортсменкам першої групи вагових ка-
тегорій потрібно долати більшу відносну довжину шляху, аби досягнути максимуму силових 
і швидкісних показників техніки після моменту відокремлення штанги від помосту (рис.1). 
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Рис.1. Просторові характеристики переміщення штанги в підніманні на груди 
 

Цікаву тенденцію простежено у просторових характеристиках переміщення штанги спо-
ртсменками в підніманні на груди у фазі фінального розгону (H при Fmax): тут найменші ве-
личини переміщення мають спортсменки вагових категорій ІІ групи, вони на 4,9 % (р ≤ 0,005) 
є вищими відносно вагових категорій І групи, а також на 3,5 % (р ≤ 0,005) – відносно вагових 
категорій ІІІ групи. Отримані показники вказують на те, що спортсменки другої групи ваго-
вих категорій володіють оптимальними просторовими характеристиками переміщення руху 
штанги, що може бути наслідком їх вищої технічної майстерності.  

Для визначення внутрішньої структури просторової характеристики переміщення руху 
штанги в першому прийомі поштовху у важкоатлеток різних груп вагових категорій ми за 
100 % прийняли максимальну висоту вильоту штанги. Відповідно усі інші величини вертика-
льного переміщення штанги в опорних фазах руху розраховували відносно цього найвищого 
показника – 100 % (табл.3).  

Аналіз показників вертикального переміщення штанги у першому прийомі поштовху 
свідчить, що найбільший вплив ваго-зростових ознак спортсменок здійснюється на такі показ-
ники техніки: 

- у момент першого максимуму прикладання сили до штанги (H при F 1), зменшення ве-
личини вертикального переміщення у ІІІ групі вагових категорій становить 2,5 % відносно І 
групи;  
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- у фазі попереднього розгону під час досягнення максимальної швидкості (H приV 1) 
спостерігається зростання величини вертикального переміщення (відповідно на 4,3 %),  

- така сама тенденція спостерігається у фазі амортизації в момент максимуму приклада-
ння сили до штанги( H при F2) (відповідно – на 6,3 %), а також у цій самій фазі( H при V2) – у 
момент досягнення максимальної швидкості (відповідно на 8,2 %).  

Таблиця 3 
Показники вертикального переміщення штанги в підніманні на груди важкоатлетками 

залежно від груп вагових категорій 
 

Вагові 
категорії, кг 

H при 
F 1 

H при 
V 1 

H при 
K 

H при 
F2 

H при 
V2 

H при 
Fmax 

H при 
Vmax H max H фоп 

53–58 20,4 41,6 43,7 42,4 44,3 61,5 75,6 100,0 56,9 
63–69 19,5 45,4 42,4 47,5 50,3 58,9 67,2 100,0 55,3 
75-+75 17,9 45,9 43,8 48,7 52,5 59,7 67,5 100,0 57,6 

 

Цікавим є те, що найкращі показники техніки рухів штанги демонструють спортсменки 
ІІ групи вагових категорій. Так, наприклад, у фазі фінального розгону в момент максимуму 
прикладання сили спортсменками до штанги (H при Fmax) найменшу просторову характери-
стику переміщення показують важкоатлетки ІІ групи – вона на 2,6 % менша, ніж величина 
переміщення І групи вагових категорій. Така сама тенденція спостерігається у фазі фінально-
го розгону, тут також найменшу просторову характеристику переміщення показують важко-
атлетки ІІ групи, що на 2,3 % менша, ніж величина переміщення у ІІІ групі вагових категорій. 
А також спостерігається і у фазі попереднього розгону в момент першого максимуму розги-
нання ніг спортсменок у колінних суглобах. Пояснити можна тим, що спортсменки ІІ групи 
вагових категорій мають найкращі ваго-зростові та конституційні ознаки для ефективного ви-
конання техніко-тактичних дій зі штангою. У важкоатлеток І групи недоліками є відносно 
малі величини ланок тіла, а у важкоатлеток ІІІ групи вагових категорій – надмірна маса тіла 
та перевищений вміст жирового прошарку, що не сприяє ефективному прояву швидкісно-си-
лових якостей. На цю особливість неодноразово вказували фахівці важкоатлетичного спорту 
(В.Г. Олешко, 1999; П.А. Полєтаєв, 2009; С.О. Пуцов, 2007 та ін.).  

Аналіз біомеханічних характеристик техніки виконання другого прийому поштовху – 
виштовхуванні з грудей – спортсменок також показує, що деякі просторові характеристики 
переміщення руху штанги в підніманні від грудей зростають із підвищенням маси тіла, інші 
знижуються, треті достовірно не змінюються(рис.2). 
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Рис.2. Просторові характеристики переміщення штанги у виштовхуванні з грудей 
 

Так, наприклад, просторова характеристика переміщення штанги у фазі попереднього 
присіду (Н 1) зростає із підвищенням груп вагових категорій на 2,7 % (р ≤0,005) у ІІІ групі 
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відносно до ІІ групи. Також збільшуються показники просторової характеристики перемі-
щення руху штанги у фазі фінального розгону під час максимальної висоти вильоту (Н max.), 
вони на 2,9 % (р ≤ 0,005) більші у ІІІ групі вагових категорій стосовно І групи. 

Просторова характеристика переміщення руху штанги в момент виконання фази присі-
ду (Н 2.) у жінок має індивідуальну особливість розподілу, найменші величини демонструють 
спортсменки ІІ групи вагових категорії, тоді як у важкоатлеток ІІІ групи вона на 7,5 % більша 
(р ≤ 0,005) та у І групі – на 9,1 % відповідно (р ≤ 0,005), ніж у спортсменок ІІ групи вагових 
категорій. 

Просторова характеристика у фазі, що показує величину відмінностей між максималь-
ною висотою вильоту штанги та фазою опорного присіду спортсменок (H max – H фоп), та-
кож суттєво зменшується тільки у важкоатлеток ІІ групи вагових категорій і на 8,7 % (р ≤ 
0,005) менше відносно спортсменок третьої групи вагових категорій та на 43,5 % – до І групи 
вагових категорій (53-58 кг). 

Для визначення внутрішньої структури просторової характеристики переміщення руху 
штанги у виштовхуванні від грудей важкоатлетками різних груп вагових категорій ми за 
100 % прийняли максимальну висоту вильоту штанги. Відповідно усі інші величини вертика-
льного переміщення штанги в опорних фазах руху розраховували відносно цього найвищого 
показника – 100 % (табл.4).  

Таблиця 4 
Показники переміщення штанги в підніманні від грудей  

висококваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових категорій, % 
 

Група вагових  
категорій, кг Н 1 Н max Н 2 

53–58 80,4 100,0 50,3 
63–69 78,0 100,0 45,2 

до 75 – 75+ 79,6 100,0 48,3 
 

Аналіз показників вертикального переміщення штанги у другому прийомі поштовху 
свідчить, що найбільше ваго-зростові ознаки спортсменок впливають на такі фази техніки 
прийому:  

- у момент виконання попереднього присіду (зменшення величини вертикального пере-
міщення у ІІ групі вагових категорій спортсменок становить 2,4 % відносно І групи), а також 
під час виконання опорного присіду (зменшення величини вертикального переміщення у ІІ 
групі вагових категорій становить 5,1 % відносно І групи). 

Висновок. Аналіз передового досвіду підготовки важкоатлеток свідчить про те, що про-
блема вдосконалення технічної підготовленості залишається актуальною, а питання оптимі-
зації техніки змагальних вправ з урахуванням ваго-зростових відмінностей у різних групах 
вагових категорій потребує подальшої розробки.  

Отже, можна зауважити, що в першому прийомі поштовху в усіх спортсменок упро-
довж виконання вправи поступово зростає динаміка просторового переміщення руху штанги: 
мінімальний рівень демонструють спортсменки у фазі першого максимуму прикладання сили 
до штанги (H при F1); потім протягом чотирьох фаз руху (у двох фазах попереднього розгону 
та двох фазах амортизації) спостерігається їх суттєве зростання майже у два рази до середньо-
го рівня прояву – 42,0–52,0 %, а у наступних двох фазах фінального розгону (H при Vmax H 
при Vmax) величини вертикального переміщення руху штанги зростають до субмаксимально-
го рівня – 59,0–76,0 %, та досягають абсолютних значень у фазі фінального розгону (H max) –
– 100,0 %. Слід зазначити, що у виштовхуванні штанги з грудей простежується стрибкоподіб-
на динаміка просторового переміщення руху штанги впродовж виконання вправи: під час ви-
конання першої фази спортсменки показують субмаксимальний рівень просторових перемі-
щень (Н 1), далі, у фазі максимальної висоти вильоту штанги, він максимальний (Н max) і, 
нарешті, у фазі опорного присіду величина просторового переміщення зменшується майже на 
половину (Н 2) – 45,2–50,3 від максимуму. 
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Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні впливу ваго-зростових від-
мінностей на силові та швидкісні характеристики техніки поштовху важкоатлетками різних 
груп вагових категорій, а також у розробці моделей їх технічної майстерності. 
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ПРОСТРАНСТЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ ТОЛЧКА  
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАЗНЫХ ГРУП ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ 
 

Оксана СОЛОДКАЯ 
 

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта 
 

Аннотация. В статье изучены особенности техники выполнения второго соревновательного упражнения – 
толчка у спортсменок разных групп весовых категорий. На основе анализа фазового состава техники поднятия 
штанги на грудь определены пространственные характеристики структуры движения при выполнении толчка вы-
сококвалифицированными спортсменками-тяжелоатлетками, а также выявлены их отличия. Установлено, что та-
кие пространственные характеристики, как величина вертикального перемещения в фазе амортизации в момент 
максимума приложения силы и во время достижения максимальной скорости, увеличиваются с повышением веса 
тела спортсменок, а величина вертикального перемещения штанги в фазе преждевременного разгона снижается, 
достоверно не изменяется величина вертикального перемещения штанги в фазе опорного приседа. 

 

Ключевые слова: тяжелоатлетка, толчок, группа весовых категорий, пространственная характеристика, 
структура движения штанги.  

 
 



266  Оксана СОЛОДКА 

 

THE SPATIAL CHARACTERISTICS OF THE JERK PERFORMANCE  
BY HIGHLY SKILLED FEMALE WEIGHTLIFTERS  
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Dnipropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport  
 

Abstract. The paper studies the characteristics of the second competitive weightlifting movement – clean and jerk 
performed by female athletes of different groups of weight categories. Based on the analysis of the phase composition of 
techniques of the bar lifting up to the chest we have defined spatial characteristics of movement structure when performing 
clean and jerk by highly skilled female weightlifters, as well as their differences have been observed. It was found that so-
me spatial characteristics of the bar movement, particularly the vertical movement in the amortization phase at the moment 
of the maximum force application and during the maximum speed reaching, are increasing along with an increase of body 
weight of female athletes; but the vertical movement of the bar in the early acceleration phase decreases. The index of 
vertical bar movement in the squat phase has not been significantly changed.  

 

Keywords: female weightlifter, jerk, group of weight categories, spatial characteristics, the structure of the barbell 
movement. 

 


