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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ПАУЕРЛІФТИНГОМ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ 
ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ З ОСЛАБЛЕНИМ СТАНОМ 

ЗДОРОВ’Я 
 

Анотація. У статті теоретично обґрунтовано поліпшення 
фізичного розвитку студентів з ослабленим станом здоров’я факультету 
фізичного виховання вищих навчальних закладів на основі засобів 
пауерліфтингу. Доведено вплив занять з гирьового спорту на фізичний 
розвиток, функціональний стан та працездатність студентів.  

Ключові слова: фізичний розвиток, гирьовий спорт, студенти, 
пауерліфтинг. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПАУЭРЛИФТИНГОМ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ С 

ОСЛАБЛЕННЫМ СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация. В статье теоретически обосновано улучшения 
физического развития студентов с ослабленным состоянием здоровья 
факультета физического воспитания высших учебных заведений на основе 
средств пауэрлифтингу. Доказано влияние занятий по гиревому спорту на 
физическое развитие, функциональное состояние и работоспособность 
студентов. 

Ключевые слова: физическое развитие, гиревой спорт, студенты, 
пауэрлифтинг. 
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THE INFLUENCE OF THE POWERLIFTING SESSIONS ON THE PHYSICAL 

DEVELOPMENT OF STUDENTS OF THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 
WITH A WEAKENED STATE OF HEALTH 

 
Annotation. The article theoretically substantiates the improvement of the 

physical development of students with a weakened state of health of the faculty of 
physical education of higher educational institutions on the basis of means of 
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powerlifting. The influence of kettlebell exercises on physical development, 
functional condition and efficiency of students is proved. 

Key words: physical development, kettlebell lifting, students, powerlifting. 

 
Постановки проблеми. Світова тенденція погіршення фізичного 

здоров’я дітей, підлітків та молоді не обминула й України. За даними офіційної 
статистики 70-80% студентської молоді в Україні мають проблеми зі  
здоров’ям [1, 5]. Здоров'я є інтегральною якісною характеристикою особистості 
та суспільства, яка поєднує соціальний, духовний, психічний, фізичний 
компоненти і дає людині відчуття внутрішньої гармонії, благополуччя і 
загального задоволення життям. Тому найважливіше завдання педагога - це 
турбота про здоров'я підростаючого покоління, адже воно є запорукою 
життєрадісності, бадьорості, повноцінного розумового та фізичного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями вчених 
встановлено, що досягти значного покращення фізичних, функціональних і 
психологічних показників у молоді можливо на основі використання засобів 
фізичної культури і спорту (зокрема, пауерліфтингу). Дослідження проблем 
здоров’я студентів факультету фізичного виховання має свої особливості: 
необхідність максимального врахування фізичного стану студента та 
індивідуальних особливостей переносу фізичного навантаження [6]; програма 
навчальних занять повинна сприяти підвищенню мотивації в отриманні та 
засвоєнні знань студентами [1, 2]; необхідність врахування відмінностей 
психофізіологічних характеристик, показників психічних станів і властивостей 
особистості студентів залежно від стажу занять пауерліфтингом [5].  

Серед інших досліджень зміцнення здоров’я студентів засобами 
пауерліфтингу заслуговують на увагу роботи вітчизняних (І.М. Манько, 2009; 
М.Ю. Мінов, 2010; А.В. Горбунов, 2012; Є.В. Курмаєва, 2013 та ін.) та 
зарубіжних вчених (E. Trinkaus, M.L. Rhoads, 1999; F. Rossouw, P.E. Krüger,  
J. Rossouw, 2000; J.W.L. Keogh, P.A. Hume, S.N. Pearson, P. Mellow, 2007;  
A.M. Jensen, 2010; B.D. Hale, A.D. Roth, R.E. DeLong, M.S. Briggs, 2010;  
F.M. Kozub, T.A. Brusseau, 2012; C. Lewis, 2015).  

Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена необхідністю 

подолання суперечностей між: - об’єктивною потребою в здоровʼязбереженні і 
комунікативних зв’язках з оточуючими у студентів та недостатньою розробкою 
освітніх стратегій вирішення цих проблем й дефіциту рухової активності 
студентів; - актуалізацією дотримання спрямованості педагогічних дій на 
ослаблення фізичних і психічних недоліків студентської молоді і ефективний 
вплив регулярних занять фізичними вправами на рівень фізичного здоров’я, 
розвиток фізичних здібностей, активний розвиток пізнавальної діяльності і 
психічних процесів, а також моральних якостей студентів факультету 
фізичного виховання; - необхідності вдосконалення фізичної, функціональної 
та психологічної підготовленості студентів й відсутністю ефективних методик 
розвитку їх фізичних, психічних якостей та функціональних властивостей та 
складнощами забезпечення ефективності занять з пауерліфтингу.  

Натомість ретельний аналіз досліджень [2, 3, 4, 5] з проблем 
обґрунтування методик оздоровлення учнівської і студентської молоді 
засобами різних видів спорту підтверджує, що можливості використання 
пауерліфтингу для оздоровлення студентів практично не вивчалися.  
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Мета дослідження – теоретично дослідити та обґрунтувати вплив 

занять пауерліфтингом на фізичний розвиток студентів з ослабленим станом 
здоров’я на факультеті фізичного виховання.  

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що ефективно 

планувати заняття будь-якими фізичними вправами можливо лише за умов 
використання спеціально розроблених теоретико-методичних положень, 
пов’язаних з особливостями застосування на практиці фізичних  
навантажень [3, 6]. Особливої актуальності набуває проблема використання 
таких знань за умов проведення занять з особами, які мають вади здоров’я. 
При цьому відомо, що проблемам планування, класифікації та систематизації 
навантажень присвячена велика кількість досліджень зарубіжних і вітчизняних 
учених. Важливе місце серед таких досліджень посідають роботи  
Р. Є. Мотилянської, В. П. Філіна, Л. П. Матвєєва, Г. М. Максименка,  
В. М. Платонова та ін. [1-4].  

Як вже зазначалося, використання теоретико-методичних підходів, 
запропонованих зазначеними фахівцями, дозволяє більш ефективно 
застосовувати фізичні навантаження під час проведення досліджень. Так, 
наприклад, у теорії спортивного тренування навантаження визначають за 
координаційною складністю, характером, величиною, психічною напруженістю, 
спрямованістю та за приналежністю до того або іншого структурного утворення 
тренувального процесу (навантаження малих, середніх та великих циклів).  

Як зазначають вчені, величина, характер і спрямованість фізичних 
навантажень впливають на глибину адаптаційних процесів, що відбуваються в 
організмі. Так, загальновідомо, що за величиною прийнято розрізняти малі, 
середні, значні (близькомежові) і великі (межові) навантаження. Крім того, 
існує й інша класифікація навантажень за величиною (за В. П. Філіним): малі, 
середні та великі [1, 3].  

За іншою градацією – за ступенем координаційної складності – усі 
навантаження диференціюють:  

1) на ті, що виконуються у звичайних умовах, без особливої 
концентрації уваги;  

2) на ті, що потребують виконання в умовах високої координаційної 
складності. За характером навантаження поділяють на специфічні й 
неспецифічні, тренувальні й змагальні, локальні, часткові й глобальні [3].  

За спрямованістю прийнято виділяти наступні види навантажень: а) які 
забезпечують розвиток окремих рухових здібностей (витривалості, швидкісно-
силових якостей, швидкості, координаційних здібностей, рухомості у суглобах, 
сили); б) які забезпечують вдосконаленя того чи іншого фізіологічного 
механізму (анаеробного, аеробного, аеробноанаеробного).  

Також в залежності від приналежності до певних структурних утворень 
тренувального процесу прийнято виділяти навантаження окремих вправ, 
окремих тренувальних занять, днів; навантаження мікро-, мезо-, макроциклів; 
навантаження періодів і етапів річних циклів. Якщо навантаження висувають 
різні вимоги до психічних можливостей студентів, тоді їх класифікують згідно 
до критеріїв оцінки психічної напруженості тренувальних і змагальних впливів.  

Також фахівці відзначають, що для забезпечення оптимального впливу 
навантажень на організм тих, хто займається, під час проведення занять слід 
раціонально планувати обсяги таких навантажень. Відомо, що про обсяг 
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навантаження можна судити за показниками внутрішньої і зовнішньої його 
сторін [2, 6].  

Як стверджують вчені, лише поєднання цих двох компонентів дає повну 
інформацію про обсяг навантаження. При цьому зовнішній бік навантаження 
характеризують його обсяг і інтенсивність. А внутрішній бік навантаження – це 
реакція організму у відповідь на роботу, яка виконується, а також адаптаційні 
процеси, що відбуваються в організмі безпосередньо під час або після 
тренувальних і змагальних впливів [2].  

Аналіз характеритсик внутрішнього боку дозволяє отримувати 
інформацію як про термінові реакції (відбуваються в процесі або одразу ж 
після виконання вправи) організму на навантаження, так і про відставлені 
зрушення – реакції, які спостерігаються під час відновлення. Вчені зазначають, 
що у процесі планування навантажень у річному циклі слід враховувати ще 
деякі підходи, пов’язані з використанням фізичних вправ [3].  

Так, наприклад, підвищення інтенсивності й обсягу навантажень 
викликає необхідні зміни функціонального стану лише за певних умов. Для 
цього слід керуватися принципом поступовості й хвилеподібності навантажень. 
Також важливу роль у процесі використання навантаження відіграють й інші 
його складові: тривалість часу виконання вправи та інтервалів відпочинку, 
інтенсивність виконання, кількість вправ у занятті [2, 5, 6].  

Слід зазначити, що досить актуальним під час розробки ефективної 
методики занять зі студентами факультету фізичного вихованняє вивчення 
практичного досвіду з планування навантажень у річному циклі, який було 
накопичено у різних видах спорту. Адже відомо, що річний цикл є основною 
структурною одиницею тренувального процесу у будь-якому виді спорту. 
Вивчення великого масиву літературних даних засвідчило, що деякі вчені у 
процесі планування річного циклу пропонують класифікацію тренувальних і 
змагальних навантажень повязувати з певними окремими компонентами. 
Зокрема, Л. Р. Айрапетянц, вказує на те, що тренувальні впливи юних 
спортсменів у спортивних іграх можна розділити на три групи:  

1) вправи, які спрямовані на засвоєння техніки;  
2) вправи, що забезпечують навчання гравців основам тактики);  
3) вправи, які впливають на зростання рівня розвитку рухових 

здібностей.  
Ю. А. Компанієць вказує, що планувати навантаження в різних групових 

видах спорту слід, спираючись на реєстрацію часу, витраченого на тактичну, 
технічну, психологічну, фізичну й інші види підготовки. При цьому головним 
фактором має виступати спрямованість навантажень, а саме – їх класифікація 
за принципом впливу на формування різних сторін підготовленості. За даними 
V. Bilek та P. Pergel планувати й оцінювати тренувальні навантаження у 
спортивних іграх (наприклад, у хокеї з шайбою та баскетболі) слід, 
використовуючи класифікації їх за спрямованістю, обсягом та 
спеціалізованістю. Інші авторитетні фахівці рекомендують у процесі 
планування навантажень усі тренувальні засоби класифікувати за принципом 
розвитку певних рухових якостей і удосконалення техніко-тактичної 
майстерності спортсменів.  

При цьому інші вчені вказують на те, що паралельно необхідно 
диференціювати навантаження за їх спеціалізованістю. Так, у процесі 
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складання програм занять рекомендується вказувати відсоткове 
співвідношення основних і допоміжних, специфічних і неспецифічних засобів 
підготовки. Вивчення великого масиву літературних джерел дозволяє 
стверджувати, що найбільш оптимальним підходом при плануванні 
навантажень на занятті є універсальний підхід, який передбачає планування 
навантажень за такими параметрами, як їх величина, спеціалізованість, 
спрямованість, координаційна складність та ін. [4]. При цьому класифікація 
навантажень за їхньою спеціалізованістю має передбачати використання 
специфічних (спеціалізованих) і неспецифічних для даного виду спорту засобів 
тренування.  

А класифікацію навантажень за їх спрямованістю фахівці рекомендують 
пов’язувати із джерелами енергозабезпечення організму. Таким чином, всі 
навантаження в річному циклі слід розподіляти наступним чином: - аеробні 
(розвивають загальну витривалість); - анаеробні (удосконалюють швидкість і 
швидкісно-силові якості); - анаеробно-аеробні (розвивають усі види 
витривалості, у тому числі спеціальну витривалість).  

На сучасному етапі розвитку спорту досить актуальною є проблема 
виявлення найбільш раціонального розподілу в макроциклі тренувальних 
засобів різної спрямованості [1, 5]. При цьому проблема складання 
ефективних річних програм занять для осіб з вадами здоров’я взагалі 
залишається невирішеною.  

Загальновідомо, що у фізичному вихованні передбачається 
використання фізичних вправ з урахуванням наступної спрямованості [1, 3]: - 
на загальну фізичну підготовку, що спрямована на підвищення 
функціонального стану всіх систем організму і силових показників основних 
м’язових груп; - на спеціальну фізичну підготовку, яка забезпечує формування 
комплексу здібностей до певного виду діяльності (спортивної, професійної та 
ін.). Виявлення оптимальних співвідношень цих двох видів фізичних вправ у 
навчальних програмах, які забезпечують найбільший оздоровчий ефект для 
осіб з вадами здоров’я при використанні тих або інших видів спорту, є одним із 
перспективних напрямків у сучасному адаптивному фізичному вихованні.  

Висновки. Між заняттями фізичною культурою й спортом та 

підвищенням рівня розвитку моральних цінностей існує тісний взаємозв’язок. 
Отже, перед викладачем фізичного виховання відкриті широкі можливості 
виховання моральних рис студентів. І тут дуже важливий власний приклад, 
приклад професійної майстерності, ерудованості, чуйності та володіння 
високими моральними цінностями. З ростом рівня спортивної майстерності від- 
буваються зміни у структурі особистості студентів які займаються спортом, що 
відображається у якісних показниках розвитку індивідуально – психологічних 
властивостей. 
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