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Annotation
Purpose: to determine the level of physical development, general and special physical preparedness, the ef-

fectiveness and efficiency of competitive activity of qualified wrestlers of Greco-Roman style at the stage of spe-
cialized basic training. Material and methods: anthropometric methods, index method; pedagogical methods for 
studying general and special physical fitness of wrestlers aged 16-17 years, determining the level of special endur-
ance of wrestlers according to the method of V.F. Boyko; video analysis of competitive bouts of qualified wrestlers 
of Greco-Roman style (n = 68); mathematical statistics methods. 

Results: The results of the study showed that the indicators of physical development and physical fitness of 
fighters at the stage of specialized basic training were within the normal range. However, the test results are pulling 
on the crossbar  (V = 15,2%), 10 partner throws (dummy) deflection (V = 21,45%), partner throws (dummy) 20 s (V 
= 18,03%), angle retention 900 from the position of the hang (V = 19,07%), holding the position of overrun protec-
tion (V = 17,53%), as well as the number of completed technical actions for the 3rd period (V = 16,02%) have rather 
high coefficients of variation. This indicates that the level of development of the fighters of power, speed-strength 
qualities, special endurance and technical readiness is heterogeneous and requires more focused pedagogical influ-
ence. It was also revealed that the technical and tactical actions of athletes on the ground proved to be more effec-
tive, which indicates the stability of the performance of this technique by wrestlers. 

Conclusion: Greco-Roman style wrestlers at the stage of specialized basic training differ significantly in their 
level of preparedness, and the level of development of their strength, speed-strength qualities and special endurance 
is insufficient to maintain the pace of fighting throughout the fight, as well as the performance of effective and ef-
ficient technical-tactic action. Therefore, fighters of 16-17 years old have significant reserves of preparedness and 
this requires a targeted pedagogical impact.

Key words: general and special physical fitness, Greco-Roman style wrestlers, effectiveness of technical ac-
tions, efficiency of technical actions, stage of specialized basic training.

Анотація
Мета: визначити рівень фізичного розвитку, загальної і спеціальної фізичної підготовленості, результа-

тивність та ефективність змагальної діяльності кваліфікованих борців греко-римського стилю на етапі спе-
ціалізованої базової підготовки. Матеріал і методи: антропометричні методи, метод індексів; педагогічні 
методи дослідження загальної та спеціальної підготовленості борців 16-17 років, визначення рівня спеці-
альної витривалості борців за методом В.Ф. Бойка; аналіз відеозапису змагальних сутичок кваліфікованих 
борців греко-римського стилю (n=68); методи математичної статистики. Результати: результати досліджен-
ня засвідчили, що показники фізичного розвитку і фізичної підготовленості борців на етапі спеціалізованої 
базової підготовки знаходились у межах норми (коефіцієнти варіації в основному складали менше 20%). Од-
нак  результати тестів підтягування на поперечині (V = 15,2%), 10 кидків партнера (манекену) прогином (V = 
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21,45%), кидки партнера (манекена) 20 с (V = 18,03%), утримання кута 900 із положення вису (V = 19,07%), 
утримання положення захист від накату (V = 17,53%), а також кількість виконаних технічних дій за 3 період 
(V = 16,02%) мають досить високі показники  коефіцієнта варіації. Це свідчить про те, що рівень розвитку 
у борців силових, швидкісно-силових якостей, спеціальної витривалості та технічної підготовленості не є 
однорідним і вимагає більш акцентованого педагогічного впливу. Також виявлено, що більш результативни-
ми виявились техніко-тактичні дії спортсменів у партері, що свідчить про стабільність виконання борцями 
даної техніки. Висновки: борці греко-римського стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки суттєво 
різняться за рівнем підготовленості, а рівень розвитку їх силових, швидкісно-силових якостей і спеціальної 
витривалості недостатній для того, щоб зберігати темп ведення боротьби протягом всієї сутички, а також ви-
конання ефективних і результативних техніко-тактичних дій. Тому борці 16-17 років мають суттєві резерви 
підготовленості, і це потребує цілеспрямованого педагогічного впливу.

Ключові слова: загальна і спеціальна фізична підготовленість, борці греко-римського стилю, результа-
тивність технічних дій, ефективність технічних дій, етап спеціалізованої базової підготовки.

Аннотация
Цель: определить уровень физического развития, общей и специальной физической подготовленности, 

результативность и эффективность соревновательной деятельности квалифицированных борцов греко-рим-
ского стиля на этапе специализированной базовой подготовки. Материал и методы: антропометрические 
методы, метод индексов; педагогические методы исследования общей и специальной физической подготов-
ленности борцов 16-17 лет, определение уровня специальной выносливости борцов по методу В.Ф. Бойко; 
анализ видеозаписей соревновательных схваток квалифицированных борцов греко-римского стиля (n=68); 
методы математической статистики. Результаты: результаты исследования показали, что показатели фи-
зического развития и физической подготовленности борцов на этапе специализированной базовой подго-
товки находились в пределах нормы. Однако результаты тестов подтягивание на перекладине (V = 15,2%), 
10 бросков партнера (манекена) прогибом (V = 21,45%), броски партнера (манекена) 20 с (V = 18,03%), 
удержание угла 900 из положения вис (V = 19,07%), удержание положения защита от наката (V = 17,53%), а 
также количество выполненных технических действий за 3 период (V = 16,02%) имеют достаточно высокие 
показатели коэффициента вариации. Это свидетельствует о том, что уровень развития у борцов силових, 
скоростно-силовых качеств, специальной выносливости и технической подготовленности неоднородный 
и требует более акцентированного педагогического влияния. Также выявлено, что более результативными 
оказались технико-тактические действия спортсменов в партере, что свидетельствует о стабильности вы-
полнения борцами данной техники. Выводы: борцы греко-римского стиля на этапе специализированной 
базовой подготовки существенно отличаются по уровню подготовленности, а уровень развития их силовых, 
скоростно-силовых качеств и специальной выносливости недостаточный для того, чтобы сохранять темп 
ведения борьбы на протяжении всей схватки, а также выполнения эффективных и результативных технико-
тактических действий. Поэтому борцы 16-17 лет имеют существенные резервы подготовленности, и это 
требует целенеправленного педагогического воздействия.

Ключевые слова: общая и специальная физическая подготовленность, борцы греко-римского стиля, 
результативность технических действий, эффективность технических действий, этап специализированной 
базовой подготовки.

Вступ. Сучасний рівень роз-
витку спорту висуває високі ви-
моги до різних сторін підготов-
леності спортсменів практично 
на всіх етапах багаторічної під-
готовки (Андрійцев, 2016; Бойко, 
1982; Савченко, Вороний, 2018; 
Tunnemann, 2013). Особлива ува-
га приділяється проблемі вдо-
сконалення спеціальної фізичної 
підготовленості спортсменів, яка 
є одним з головних чинників до-

сягнення максимально високих 
результатів у змагальній діяль-
ності, у тому числі у греко-рим-
ській боротьбі (Савченко, Лукіна, 
Коваленко, Микитчик, 2017; Baić, 
Sertić, Starosta, 2007). Важливе 
значення у підготовці борців  ві-
діграє етап спеціалізованої базо-
вої підготовки, на якому створю-
ються всебічні передумови для 
напруженої спеціалізованої під-
готовки, що забезпечує високий 

рівень спортивної майстерності 
в змагальних поєдинках (Лукіна, 
Вороний, 2019; Греко-римська 
боротьба, 2010).

Аналіз літературних даних 
дозволив встановити наявність 
значної кількості наукових до-
сліджень, спрямованих на 
розв’язання проблеми спеці-
альної фізичної підготовленості 
спортсменів у різних видах спор-
ту (Латишев, 2014; Савченко, Лу-
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кіна, Коваленко, Микитчик, 2017; 
Gullón, Xabier, Dolores, Torres-
Bonete, Pallarés, 2011). Деякі фа-
хівці наполягають на значному 
збільшенні загального обсягу 
тренувальних занять для підви-
щення спеціальної фізичної під-
готовленості борців (Блеер, 1999; 
Demirkan, Kutlu, Koz, Ózal, Favre, 
2014). Інші автори наголошують 
на збільшенні обсягу спеціальної 
фізичної підготовки в загальному 
обсязі навчально-тренувальної 
роботи  та збільшенню змагаль-
ної практики (Гомбоев, Полева, 
Завьялов, 2014; Коробейников, 
Латышев, Латышев, Горащенко, 
Коробейникова, 2016). Також іс-
нує підхід, який пов'язаний з ор-
ганізацією системи тренувальних 
і змагальних навантажень, меди-
ко-біологічних засобів віднов-
лення і з розширенням допоміж-
них засобів підготовки (Вільна 
боротьба, 2011; Barbas, Fatouros, 
Douroudos et al., 2011).

Як зазначають спеціалісти зі 
спортивних єдиноборств (Радчен-
ко, 2011; Тропін, 2016; Mirzaei, 
Akbar, 2008; Pallares, Lopez, 
Muriel, Izquierdo, 2011), сучасний 
рівень розвитку греко-римської 
боротьби характеризується наяв-
ністю значної конкуренції, вна-
слідок чого зростають вимоги до 
прояву фізичних і морально-во-
льових якостей спортсменів, що 
є основою високого рівня техніч-
ної підготовленості, яка дозволяє 
виконувати ефективні прийоми в 
умовах змагань (Андрійцев, 2016; 
Латишев, 2014; Савченко, Воро-
ний, 2018; Mirzaei, Akbar, 2008; 
Light, Cicioglu, Gul, Alpay, 2017). 
Отже, розв’язання проблеми 
якісної спеціальної фізичної під-
готовки борців греко-римського 
стилю на етапі спеціалізованої 
базової підготовки є актуальною 
для сучасної спортивної бороть-
би.

Мета дослідження – визна-
чити рівень фізичного розвитку, 
загальної і спеціальної фізичної 
підготовленості, результативність 
та ефективність змагальної діяль-

ності кваліфікованих борців гре-
ко-римського стилю на етапі спе-
ціалізованої базової підготовки.

Матеріал і методи.
Учасники. Проведено тесту-

вання фізичного розвитку, фізич-
ної підготовленості та показників 
змагальної діяльності кваліфі-
кованих борців греко-римського 
стилю на етапі спеціалізованої 
базової підготовки. Кваліфікація 
спортсменів – І спортивний роз-
ряд і кандидат у майстри спорту. 
Кількість – 30 борців греко-рим-
ського стилю 16-17 років.

Організація дослідження. 
Для визначення рівня фізичного 
розвитку, загальної, спеціальної 
фізичної підготовленості та ре-
зультативності й ефективності 
змагальної діяльності спортсме-
нів був проведений констатуваль-
ний експеримент на базі При-
дніпровської державної академії 
фізичної культури і спорту, на ка-
федрі боксу, боротьби і важкої ат-
летики ПДАФКіС, КДЮСШ «Ди-
намо», КЗ ДОШВСМ (м. Дніпро).

Для визначення рівня фізич-
ного розвитку досліджувались 
такі показники: довжина і маса 
тіла, ЖЄЛ, динамометрія, індекс 
Кетле, життєвий індекс, силовий 
індекс, ЧСС у спокої, час зоромо-
торної реакції та аудіомоторної 
реакції (Латишев, 2014; Радчен-
ко, 2011; Тропін, 2016). Рівень за-
гальної фізичної підготовленості 
визначався за допомогою тестів, 
що представлені у навчальній 
програмі з греко-римської бороть-
би (Греко-риммська боротьба, 
2010). Тести зі спеціальної фізич-
ної підготовки були рекомендо-
вані спеціалістами зі спортивної 
боротьби (Блеер, 1999; Вільна 
боротьба, 2011; Латишев, 2014; 
Gullón, Xabier, Dolores, Torres-
Bonete, Pallarés, 2011); рівень 
спеціальної витривалості борців 
визначався за допомогою тесту 
В.Ф. Бойка (Андрійцев, 2016; 
Бойко, 1982). Показники зма-
гальної діяльності визначалися за 
рекомендаціями фахівців зі спор-
тивних єдиноборств (Андрійцев, 

2016; Блеер, 1999; Гомбоев, Поле-
ва, Завьялов, 2014; Тропін, 2016). 
Всього було проаналізовано 68 
змагальних сутичок. Борці бра-
ли участь у змаганнях в чемпіо-
наті Дніпропетровської області 
2018 р., Чемпіонаті України 2018-
2019 рр., Кубку України 2018 р. 
При визначенні особливостей 
змагальної діяльності фіксувались 
такі показники: ефективність тех-
ніки, яку застосовує спортсмен у 
стійці та в партері (визначалася 
за формулою, де кількість резуль-
тативних атак поділено на число 
реальних спроб виконати прийом 
і все це помножено на 100%) і ре-
зультативність техніки, що засто-
совується спортсменом у стійці та 
в партері (оцінювалось суддями у 
балах від 1 до 5) (Андрійцев, 2016; 
Блеер, 1999; Гомбоев, Полева, За-
вьялов, 2014; Тропін, 2016).

Статистичний аналіз. Обробка 
і аналіз показників фізичного роз-
витку і фізичної підготовленості 
кваліфікованих борців греко-рим-
ського стилю здійснювався за 
допомогою інтегрованих статис-
тичних і графічних пакетів «MS 
Excel-7» і «Statistica-9.0».

Результати досліджень.
В таблиці 1 представлені усе-

реднені по групі антропометрич-
ні дані та показники фізичного 
розвитку борців греко-римського 
стилю.

Аналіз показників фізичного 
розвитку борців греко-римського 
стилю на етапі спеціалізованої 
базової підготовки дозволив вста-
новити, що дані показники всіх 
спортсменів знаходяться у ме-
жах норми для даного віку (Борь-
ба вольная, 2008; Вільна бороть-
ба, 2011; Греко-римська боротьба, 
2010). За показниками фізичного 
розвитку групу можна вважати 
однорідною тому, що коефіцієнт 
варіації знаходиться у межах до 
10%. Найбільший коефіцієнт ва-
ріації мають показники маси тіла 
(V = 21,15%) і ЖЄЛ (V = 19,43%). 
Це суттєво більше, ніж інші по-
казники і пов’язане зі специфі-
кою виду спорту – наявністю у 
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греко-римській боротьбі вагових 
категорій, які для даного етапу 
підготовки становлять від 41 до 
110 кг. Борці, які брали участь у 
нашому дослідженні, були серед-
ніх вагових категорій (до 60 кг, до 
66 кг і до 74 кг).

Середні значення показників і 
параметри статистичної обробки 
даних дослідження загальної під-
готовленості борців представлені 
у таблиці 2.

Результати тестів на оцін-
ку швидкісних якостей (біг 60 
м), швидкісно-силових якостей 
(стрибок у довжину з місця, стри-
бок у висоту з місця), загальної 
витривалості (біг 800 м) і силових 
якостей (підтягування на попере-
чині) мають коефіцієнт варіації 
від 3,96 % до 15,20 %. При визна-
ченні рівня розвитку основних 
фізичних якостей борців греко-
римського стилю на етапі спе-

ціалізованої базової підготовки 
встановлено, що рівень розвитку 
силових якостей у 34 % спортс-
менів перебуває на рівні нижче 
за середній. Це пов’язано з двома 
факторами – наявністю вагових 
категорій у борців і рівня їх під-
готовленості.

Для визначення рівня спеці-
альної фізичної підготовленості 
борців були відібрані тести, які 
запропоновані у навчальній про-
грамі з греко-римської та вільної 
боротьби, а також застосовувані 
у спортивних єдиноборствах. Ре-
зультати тестування спеціальної 
фізичної підготовленості та їх ма-
тематична обробка представлені 
у таблиці 3.

Аналіз результатів тестування 
показують, що коефіцієнт варіації 
спеціальної фізичної підготовле-
ності знаходиться у межах від 5,43 
% до 19,07 % (крім одного показ-

ника – 10 кидків партнера (мане-
кену) прогином (V= 21,45%)). Як 
відомо, – якщо коефіцієнт варіації 
менше 20%, це свідчить про від-
носну однорідність групи за по-
казниками спеціальної фізичної 
підготовленості.

Спеціальні швидкісно-сило-
ві якості оцінювались у тестах 
згинання-розгинання рук в упорі 
лежачи за 20 с (V = 8,41%), під-
тягування на перекладині за 20 с 
(V = 17,27%), підйом тулуба з по-
ложення лежачи на спині за 20 с 
(V = 12,01%), лазіння по канату 
5 м (V = 7,92%), 10 кидків парт-
нера (манекену) прогином (V = 
21,45%), 10 кидків партнера (ма-
некену)  підворотом (V = 9,43%), 
кидки партнера (манекена) 20 с 
(V = 18,03 %). Показники тестів, 
де коефіцієнт варіації є більш 
17 %, свідчать про різний рівень 
розвитку спеціальних швидкіс-
но-силових якостей. Також слід 
звернути увагу на досить високі 
показники коефіцієнта варіації в 
тестах, пов’язаних з технікою ви-
конання прийомів за визначену 
кількість разів або проміжок часу. 
Це також говорить про те, що рі-
вень швидкісно-силової підготов-
леності не є однорідним і вимагає 
більш акцентованого педагогіч-
ного впливу.

Координаційні здібності та 
спеціальна гнучкість борців оці-
нювались за допомогою тестів 
перевороти із упору головою в 
килим на борцівський міст і у 
зворотному напрямку 10 разів (V 
= 18,53%), забігання приставним 
кроком навколо рук 10 разів (V 
= 17,35%), 10 перекидів вперед 
(V = 5,43%), стрибки з обертами 
праворуч і ліворуч (V = 6,52% і V 
= 7,44% відповідно). Тести: пере-
вороти на борцівському мосту і 
забігання навколо рук є спеціалі-
зованими для борців, тому вони 
мають близькі коефіцієнти варі-
ації, хоча і дещо підвищені, що 
свідчить про різний рівень під-
готовленості спортсменів. Коефі-
цієнти варіації невеликі у тестах 
перекиди і стрибки з обертами, 

Таблиця 1
Показники фізичного розвитку борців на етапі 

спеціалізованої базової підготовки (n = 30)

Показники x̅ S m V, %
Довжина тіла, см 174,98 6,10 0,09 3,07
Маса тіла, кг 67,47 14,27 2,61 21,15
ЖЄЛ, мл 4043,70 785,62 143,43 19,43
Динамометрія, кг 50,78 4,52 0,82 8,89
Індекс Кетле, г•см-1 384,30 29,61 5,41 7,70
Життєвий індекс, мл•кг-1 60,50 4,06 0,74 6,71
Силовий індекс, % 75,66 5,49 1,00 7,25
ЧСС у спокої, уд•хв-1 62,34 3,44 0,63 5,52

Таблиця 2
Показники загальної фізичної підготовленості борців 

на етапі спеціалізованої базової підготовки (n = 30)

Показники x̅ S m V, %
Біг 60 м, с 9,68 0,52 0,10 5,40
Стрибок у довжину з місця, см 240,73 9,54 1,74 3,96
Стрибок у висоту з місця, см 49,93 4,77 0,87 9,55
Біг 800 м, с 182,07 10,89 1,99 5,98
Підтягування на поперечині, кіл-ть 20,03 3,05 0,56 15,20
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в зв’язку з тим, що вони є більш 
загальними і стандартними для 
спортсменів, і тому рівень коор-
динаційної підготовленості бор-
ців є майже однаковим.

Спеціальні силові якості оці-
нювались за тестами утримання 
кута 900 із положення вису (V = 
19,07 %), утримання положення 
захист від накату (V = 17,53 %). 
З показників коефіцієнтів варіації 
зрозуміло, що рівень силової під-
готовленості борців досить нео-
днорідний.

Як видно при порівнянні по-
казників (табл. 3), коефіцієнти 
варіації, що оцінюють спеціальні 
фізичні можливості борців греко-
римського стилю, вище, ніж при 
оцінці загальних фізичних якос-

тей. На нашу думку, це може бути 
пов’язано з деякими відмінностя-
ми в рівні спеціальної підготовле-
ності та різним рівнем кваліфіка-
ції борців даної групи.

Одним з найважливіших по-
казників спеціальної фізичної 
підготовленості борця є спеці-
альна витривалість. У таблиці 4 
представлені дані вимірювань 
і математичної обробки резуль-
татів тесту на визначення рівня 
спеціальної витривалості борців. 
Цей тест був спеціально роз-
роблений з урахуванням вимог 
сучасної змагальної діяльнос-
ті. Методика виконання тесту і 
стандартизація процедури тесту-
вання описана та опублікована у 
науково-методичній літературі зі 

спортивної боротьби (Андрійцев, 
2016;Бойко, 1982).

Аналізуючи показники спе-
ціальної витривалості (табл. 4), 
бачимо, що кількість виконаних 
повторень стандартних вправ 
(технічних дій) від періоду до 
періоду зменшується: у другому 
періоді по відношенню до першо-
го на 5,1 прийом, або на 16,8%; у 
третьому періоді по відношенню 
до другого майже на 3 прийоми, 
тобто на 11,8%. Якщо у першому 
періоді борці у середньому вико-
нували майже 39% всієї роботи, 
то у другому – 32,4%, а у третьо-
му вже 28,6%. Отже від першого 
до третього періоду кількість ви-
конаної роботи зменшується май-
же на 10%. Це безперечно вказує 
на наростаюче стомлення спортс-
менів по мірі виконання вправ 
спеціального тесту.

Слід звернути увагу, що кое-
фіцієнт варіації кількості викона-
них вправ тесту у першому пері-
оді складає 10,5%, а у другому і 
третьому він зростає до 14,3% і 
16% відповідно. Це свідчить про 
помітну різницю спеціальної ви-
тривалості борців на етапі спеціа-
лізованої базової підготовки.

Як відомо, успіх у борцівсько-
му поєдинку визначається кіль-
кістю, якістю та ефективністю 
застосування техніко-тактичних 
дій (Андрійцев, 2016; Гомбоев, 
Полева, Завьялов, 2014; Лукіна, 
Вороний, 2019; Тропін, 2016). 
Науково-методичне забезпечення 
підготовки кваліфікованих бор-
ців потребує пошуку найбільш 
ефективних техніко-тактичних 
дій і подальшого їх вдосконален-
ня. Це обумовлено тим, що склад 
і структура результативних тех-
ніко-тактичних дій швидко змі-
нюється у спортивній практиці 
(Савченко, Лукіна, Коваленко, 
Микитчик, 2017; Тропин, 2016). 
Тому необхідно своєчасно інфор-
мувати борців і тренерів про пер-
спективні напрямки розвитку су-
часної спортивної боротьби при 
підготовці спортсменів високого 
класу.

Таблиця 3
Показники спеціальної фізичної підготовленості борців 

на етапі спеціалізованої базової підготовки (n = 30)

Показники x̅ S m V, %
Згинання-розгинання рук в упорі 
лежачи за 20 с, кільк. разів 25,93 2,18 0,40 8,41

Підтягування на перекладині 
за 20 с, кільк. разів 12,07 2,08 0,38 17,27

Підйом тулуба з положення лежачи 
на спині за 20 с, кільк. разів 20,27 2,43 0,44 12,01

Лазіння по канату 5 м, с 10,39 0,82 0,15 7,92
10 кидків партнера 
(манекену) прогином, с 30,56 6,56 1,20 21,45

10 кидків партнера 
(манекену) підворотом, с 29,33 2,77 0,50 9,43

Кидки партнера (манекену) 
20 с, кільк. разів 6,70 1,21 0,22 18,03

Перевороти із упору головою в 
килим на борцівський міст і в 
зворотньому напрямку 10 разів, с

25,80 4,78 0,87 18,53

Забігання приставним кроком 
навколо рук 10 разів, с 18,21 3,16 0,58 17,35

10 перекидів вперед, с 12,39 0,67 0,12 5,43
Стрибки з обертами 
праворуч, градуси 388,50 25,32 4,62 6,52

Стрибки з обертами ліворуч, градуси 397,93 29,62 5,41 7,44
Утримання кута 900 із 
положення вису, с 17,57 3,35 0,61 19,07

Утримання положення 
захист від накату, с 50,15 8,79 1,61 17,53
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Аналіз результатів змагаль-
ної діяльності борців греко-
римського стилю на етапі спе-
ціалізованої базової підготовки 
представлений у таблиці 5.

Як видно з таблиці, більшість 
коефіцієнтів варіації змагальної 
діяльності  знаходяться в межах 
від 5,86% до 15,68%. Особливо 
низькі коефіцієнти варіації спо-
стерігаються у таких показниках 
– ефективність атаки в стійці (V = 
9,74%), ефективність атаки у пар-
тері (V = 8,47%) та ефективність 
захисту в стійці (V = 5,86%) Ко-
ефіцієнти варіації невеликі тому, 
що спортсмени виявилися більш 
рівними при виконанні результа-
тивних атак і кількості реальних 
спроб виконати технічний при-
йом, а також при виконанні від-
битих атак. Це підтверджує факт 
однорідності групи.

Слід також звернути увагу на 
показники результативності кид-
ків (оцінюються в балах) у стій-
ці – V = 26,23%. Це свідчить про 
значну різницю в спеціальній і 

техніко-тактичної підготовленос-
ті борців. Також це підтверджує 
той факт, що борці греко-рим-
ського стилю більш стабільно 
виконують техніко-тактичні дії і 
заробляють бали у партері, а фун-
даментом цього є стиль ведення 
спортсменом змагального по-
єдинку (Андрійцев, 2016; Лати-
шев, 2014; Тропин, 2016).

Таким чином, дослідження по-
казали, що за рівнем фізичного 
розвитку, фізичної підготовленос-
ті та показниками змагальної ді-
яльності відібрана група спортс-
менів є однорідною і цілком 
придатна для проведення форму-
вального експерименту. Виміряні 
показники борців у цілому відпо-
відають нормальному закону роз-
поділу, а масиви даних можуть 
бути оброблені стандартними ме-
тодами математичної статистики.

Найбільшу варіабельність ма-
ють показники спеціальної фізич-
ної підготовленості, серед яких 
слід виділити силові, швидкісно-
силові якості та спеціальну ви-

тривалість, що вказує на помітні 
відмінності в спеціальній фізич-
ній підготовленості борців гре-
ко-римського стилю на етапі спе-
ціалізованої базової підготовки. 
Борці даної групи мають суттєві 
резерви підготовленості і, як на-
слідок, силові, швидкісно-силові 
якості та спеціальна витрива-
лість, які мають тісний зв'язок зі 
стилем ведення змагального по-
єдинку, потребують цілеспрямо-
ваного розвитку згідно до вимог 
сучасної змагальної діяльності.

Отримані кількісні дані мо-
жуть бути використані для по-
будови орієнтовних шкал по-
казників спеціальної фізичної 
підготовленості борців греко-
римського стилю на етапі спеціа-
лізованої базової підготовки.

Таким чином, за даними ме-
дичних оглядів, рівня фізичного 
розвитку і фізичної підготовле-
ності відібрана група спортсменів 
була цілком придатна для прове-
дення формувального педагогіч-
ного експерименту.

Дискусія. Отримані дані кон-
статувального експерименту, до-
зволили встановити, що за показ-
никами фізичного розвитку борці 
16-17 років знаходяться у межах 
норми для даного віку. За рівнем 
загальної фізичної підготовленос-
ті борці, в основному, знаходяться 
на середньому рівні. Однак рівень 
розвитку силових якостей у 34% 
спортсменів перебуває на рівні 
нижче за середній, що пов’язано з 
двома факторами – наявністю ва-
гових категорій у борців і рівня їх 
підготовленості.

Стосовно спеціальної фі-
зичної підготовленості борців 
греко-римського стилю можна 
стверджувати, що рівень розвит-
ку швидкісно-силових, силових 
якостей і спеціальної витривалос-
ті є досить неоднорідним, зважа-
ючи на показники коефіцієнтів 
варіації. При розподілі спортсме-
нів за рівнями було встановлено, 
що 15% з них перебували на низь-
кому рівні, 33% – нижче за серед-
ній. На нашу думку, це може бути 

Таблиця 4
Показники спеціальної витривалості борців на етапі 

спеціалізованої базової підготовки (n = 30)

Показники x̅ S m V, %
За 1 період 30,27 3,19 0,58 10,55
За 2 період 25,17 3,60 0,66 14,31
За 3 період 22,20 3,56 0,65 16,02
Сума за всі періоди 77,63 10,14 1,85 13,06
Коефіцієнт витривалості 0,78 0,05 0,01 6,64

Таблиця 5
Показники змагальної діяльності борців на етапі 

спеціалізованої базової підготовки (n = 30)

Показники x̅ S m V, %
Ефективність атаки в стійці, % 55,20 5,38 0,98 9,74
Ефективність атаки у партері, % 56,87 4,82 0,88 8,47
Ефективність захисту в стійці, % 75,93 4,45 0,81 5,86
Ефективність захисту у партері, % 68,47 8,67 1,58 12,66
Результативність в стійці, бал 2,91 0,76 0,14 26,23
Результативність у партері, бал 3,45 0,54 0,10 15,68
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пов’язано з деякими відмінностя-
ми в рівні спеціальної підготовле-
ності та різним рівнем кваліфіка-
ції борців даної групи.

Результати аналізу показни-
ків змагальної діяльності свід-
чать про значну різницю в рівні 
спеціальній і техніко-тактичній 
підготовленості борців, що під-
тверджується даними спеціаль-
ної літератури (Лукіна, Вороний, 
2019; Савченко, Вороний, 2018; 
Тропін, 2016; Tunnemann, 2013)

Таким чином, борці греко-
римського стилю на етапі спе-
ціалізованої базової підготовки 
суттєво різняться за рівнем під-
готовленості, а рівень розвитку 
їх силових, швидкісно-силових 
якостей і спеціальної витрива-
лості недостатній, для того, щоб 
зберігати темп ведення боротьби 
протягом всієї сутички, а також 
виконання ефективних і резуль-
тативних техніко-тактичних дій. 
Тому борці 16-17 років мають 
суттєві резерви підготовленості і 
це потребує цілеспрямованого пе-
дагогічного впливу.

Висновки.
1. Досліджено рівень фізично-

го розвитку, загальної, спеціаль-

ної фізичної підготовленості та 
показники змагальної діяльності 
кваліфікованих борців на етапі 
спеціалізованої базової підготов-
ки. Отримані дані відповідали 
нормальному закону розподілу, а 
масиви даних оброблялися стан-
дартними методами математичної 
статистики.

2. Показники фізичного розви-
тку і фізичної підготовленості всіх 
спортсменів групи знаходились у 
межах норми для даного етапу 
підготовки. Коефіцієнти варіа-
ції показників фізичного розви-
тку складали від 3,07% до 8,89% 
(за виключенням ваги борців та 
ЖЄЛ); загальної фізичної підго-
товленості від 3,96% до 15,2%; 
спеціальної фізичної підготов-
леності знаходились у межах від 
5,43% до 19,07% (крім тесту 10 
кидків прогином – 21,45%); спе-
ціальної витривалості від 6,64% 
до 16,02%; змагальної діяльності 
від 5,86% до 15,68% (теж крім 
одного показника – результатив-
ність в стійці – 26,23%). Отже, в 
основному коефіцієнти варіації 
складали менше 20%. Це підтвер-
джує факт відносної одноріднос-
ті групи за всіма вимірюваними 

показниками. Відносно більша 
варіабельність показників спеці-
альної підготовленості і змагаль-
ної діяльності вказує на помітні 
відмінності в спеціальній підго-
товленості та можливості реалі-
зувати свій потенціал у сутичці, 
а борці даної групи мають суттєві 
резерви підготовленості. Резуль-
тати проведеного дослідження 
виявляють необхідність вдоско-
налення тренувального процесу 
борців греко-римського стилю на 
етапі спеціалізованої базової під-
готовки з урахуванням даних кон-
статуючого експерименту.

Вдячності. Дослідження про-
водилося згідно із Тематичним 
планом наукових досліджень 
Придніпровської державної ака-
демії фізичної культури і спорту 
на 2016-2020 рр. за темою: «Тео-
ретико-методичні основи удоско-
налення тренувального процесу 
та змагальної діяльності на різ-
них етапах підготовки спортсме-
нів», номер державної реєстрації 
0116U003007.

Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність кон-
флікту інтересів.
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