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Крилов Анатолій Генадійович 
Національний технічний університет України «Київський Політехнічний 

Інститут» ім. Ігоря Сікорського  
(Київ, Україна) 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПАУЕРЛІФТЕРІВ 
 

Анотація. На сучасному етапі дослідження пауерліфтинг 
відноситься до переліку пріоритетних видів спорту в Україні. Пауерліфтинг 
або силове триборство – це силовий вид спорту, в якому атлети 
виступають на змаганнях у певних вагових категоріях, намагаючись 
подолати максимальну вагу в трьох видах вправ: присідання зі штангою на 
плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві й станова тяга, які 
разом визначають кваліфікацію спортсмена. 

У пауерліфтингу, на відміну від бодібілдингу, важливими є силові 
показники, а не краса тіла. Тому великого значення набуває проблема 
силової підготовки студентів-пауерліфтерів, а навчально-тренувальний 
процес спрямований на розвиток силових якостей студентів, що необхідні 
для досягнення високих показників у пауерліфтингу. 

Ключові слова: студент, силові види спорту, пауерліфтинг, 
навчально-тренувальний процес, розвиток силових якостей. 

 
Крылов Анатолий Генадиевич 

Национальный технический университет Украины «Киевский 
Политехнический Институт» им. Игоря Сикорского  

(Киев, Украина) 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ-ПАУЭРЛИФТЕРОВ 
 
Аннотация. На современном этапе исследования пауэрлифтинг 

относится к перечню приоритетных видов спорта в Украине. 
Пауэрлифтинг или силовое троеборье - это силовой вид спорта, в котором 
спортсмены выступают на соревнованиях в определенных весовых 
категориях, пытаясь преодолеть максимальный вес в трех видах 
упражнений: приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа на 
горизонтальной скамье и становая тяга, которые вместе определяют 
квалификацию спортсмена. 

В пауэрлифтинге, в отличие от бодибилдинга, важны силовые 
показатели, а не красота тела. Поэтому большое значение приобретает 
проблема силовой подготовки студентов-пауэрлифтеров, а учебно-
тренировочный процесс направлен на развитие силовых качеств 
студентов, которые необходимы для достижения высоких показателей в 
пауэрлифтинге. 

Ключевые слова: студент, силовые виды спорта, пауэрлифтинг, 
учебно-тренировочный процесс, развитие силовых качеств. 
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Krylov Anatolyi 
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute" 

(Kyiv, Ukraine)  
 

ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL RECOMMENDATIONS AND FEATURES 
OF THE DEVELOPMENT OF POWER QUALITIES OF STUDENT 

POWERLIFTERS 
 
Annotation. At the present stage of the study powerlifting refers to the list of 

priority sports in Ukraine. Powerlifting or powerlifting is a power sport in which 
athletes compete in certain weight categories, trying to overcome the maximum 
weight in three types of exercises: squatting on the shoulders, bench press on the 
horizontal bench and deadlift, which together determine the qualification athlete. 

In powerlifting, as opposed to bodybuilding, strength is important, not the 
beauty of the body. Therefore, the problem of strength training of powerlifting 
students is acquiring great importance, and the training process is aimed at 
developing the strength characteristics of students who are needed to achieve high 
levels of powerlifting. 

Keywords: student, power sports, powerlifting, the training process, the 
development of strength qualities. 

 
Постановка проблеми. Світова тенденція погіршення фізичного 

здоров’я дітей, підлітків та молоді не обминула й підростаюче покоління 
України [1, 7]. За даними офіційної статистики 70 – 80% студентської молоді в 
Україні мають вади здоров’я [2, 3, 4]. Найбільш поширеними серед наслідків 
багатьох захворювань є послаблення здоров’я молоді та ураження опорно-
рухового апарату, що призводить до зниження рівня фізичної активності. Такі 
ураження обумовлені травмами спинного мозку, поліомієлітом, дитячим 
церебральним паралічем [6]. Дослідженнями вчених встановлено, що досягти 
значного покращення функціональних, фізичних і психологічних показників у 
молоді з послабленим здоров’ям можливо на основі використання засобів 
фізичної культури і спорту (зокрема, пауерліфтингу) [2, 4]. Дослідження 
проблем здоров’я студентів має свої особливості: 1) необхідність 
максимального врахування виду захворювання, ступеня порушення опорно-
рухового апарату, індивідуальних особливостей переносимості фізичного 
навантаження [3]. 2) програма навчальних занять повинна сприяти 
підвищенню мотивації в отриманні та засвоєнні знань студентами [1].  
3) необхідність врахування відмінностей психофізіологічних характеристик, 
показників психічних станів і властивостей особистості студентів залежно від 
стажу занять пауерліфтингом [3]. 

Аналіз останніх публікацій з тематики статті. Аналіз науково-

методичної та спеціальної фахової літератури, тренерської роботи спеціалістів 
з пауерліфтингу свідчить про те, що проблемами розвитку силових якостей і 
вдосконалення силової підготовки спортсменів в різних видах спорту 
займалися ряд авторів, зокрема Н.В. Зімкін, В.Н. Кінних, М.М. Яковлєв,  
І.В. Бельський, Л.С. Дворкін, А.А. Хабаров, В.В. Кузнєцов. Питанням організації 
тренувального процесу у пауерліфтингу присвячені дослідження І.О. Капка, 
В.Н. Курся, А.І. Стеценка, П.А. Балька та інших [1; 2; 6; 7]. В.І. Алексєєв,  
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Н.Г. Озолін, В.М. Дьячков, 3.П. Синицький, А.Г. Суліев та ін.) досліджували 
деякі аспекти проблеми підготовки спортсменів розглядаючи принципи 
переважного розвитку провідних рухових якостей. 

Актуальність. В даний час розвиток силових видів спорту, зокрема 

пауерліфтинг, отримав небачений розмах. Сотні тисяч людей беруть участь в 
конкурсах силачів, десятки тисяч регулярно займаються пауерліфтингом, 
культуризмом і бодібілдингом в секціях під керівництвом професійних тренерів 
і самостійно, використовуючи доступну методичну літературу. Популярність 
пауерліфтингу пояснюється простотою, доступністю цього виду спорту, 
швидким зростанням результатів і благотворним впливом на здоров'я 
студента. Заняття пауерліфтингом сприяють збільшенню м'язової сили, 
укріплюють зв'язки і суглоби, допомагають виробити витривалість, гнучкість і 
інші корисні якості, виховують волю, упевненість в своїх силах, підвищують 
працездатність всього організму. Все це разом узяте робить пауерліфтинг 
одним з цінних і корисних засобів виховання різносторонньо розвинених 
людей, готових до високопродуктивної праці і захисту інтересів [1-3]. 

Мета. Розкрити організаційно-технічні рекомендації та описати 

особливості розвитку силових якостей студентів під час навчально-
тренувального процесу з пауерліфтингу. 

Результати досліджень. Досягнення високих показників в 

пауерліфтингу, як і в будь-якому іншому виді спорту, можливо тільки за умови 
систематичних занять, направлених на всебічний фізичний розвиток, 
вироблення вольових якостей, прагнення до постійного вдосконалення техніки 
виконання різного роду вправ. 

Пауерліфтинг (силове триборство) - вид спорту, в якому студенти-
атлети виступають в певних вагових категоріях, намагаючись підняти 
максимальну вагу в трьох видах вправ: 

1. присідання; 
2. жим лежачи на горизонтальній лаві; 
3. станова тяга [4, 5]. 
Техніка виконання вправи, зрештою, є головним чинником, що 

підсумовує всебічну підготовку студента - фізичну, психологічну, теоретичну. 
Необхідно, щоб на всіх етапах тренування, від новачка до майстра, рівень 
технічної підготовки відповідав рівню фізичної готовності. Оскільки всі три 
вправи пауерліфтинга відносяться до силових дисциплін, то головною 
загальною вимогою до техніки є ефективне використання всього силового 
потенціалу студента [8]. 

Методика тренування в пауерліфтингу достатньо складна й включає 
безліч складових: обсяг, інтенсивність і варіативність навантаження, підбір і 
техніка виконання вправ, режими м'язової діяльності, режими дня, харчування, 
відпочинку, системи фізичного й психологічного відновлення. Методики 
тренування новачка, розрядника й майстра спорту істотно відрізняються за 
багатьма параметрами. Наприклад, обсяг тренувального навантаження 
майстра може бути в 2-3 рази більше, ніж у початківця. Тому зупинимося на 
кожному з етапів підготовки студента-пауерліфтера докладніше [3]. 

Початкова система тренування. Із усієї безлічі фізичних вправ, 
використовуваних на цьому етапі, гантельный комплекс є найбільш доступним, 
це свого роду «лікнеп». Втягування в роботу триває близько місяця. Головним 
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завданням початкової системи є адаптація організму до нового режиму - 
режиму спортивного життя. Від тижня до тижня потрібно збільшувати кількість 
підходів, відповідно вiд адаптації організму до навантаження. Практика 
показує, що на початковому етапі при кількості повторень 6-8 за підхід 
найефективніше розвиваються силові якості, а при 8-12 повтореннях - 
нарощується м'язова маса. Підкреслимо, що це тільки на початковому етапі, 
надалі, зі зростанням майстерності, це співвідношення змінюється залежно від 
індивідуальних особливостей. Наводимо зразковий комплекс для початківців 
(3 заняття на тиждень). Нагадаємо ще раз, що спочатку наведено кількість 
повторень, а потім - кількість підходів [2, 7]. 

Тренування 1  

1. Віджимання в упорі лежачі 10-12/1-3.  
2. Стоячі почергове згинання рук з гантелями в ліктьових суглобах 

1012/13. 
3. Лежачі підйом тулуба 12/1-3.  
4. Стоячі, руки з гантеллю за головою, нахили тулуба вперед 12-15/1-3.  
5. Лежачі на горизонтальній лаві жим гантелей 10-12/1-3.  
6. Присідання зі гантеллю за головою 10-12/1-3  
7. Сидячі вертикальна тяга рукояті блокового тренажера до грудей 10-

12/1-3.  
8. Сидячі, спираючись передпліччями об стегна, згинання рук з 

гантелями в зап'ястях 10-12/1-3.  
9. Стоячі з гантеллю в руці підйом на носки 12-15/1-3.  
Тренування 2  

1. Лежачі на горизонтальній лаві жим штанги 8-10/3-5 [4]. 
2. Присідання зі штангою 8-10/3-5.  
3. Сидячі жим гантелей 8-10/3-5.  
4. Станова тяга 8-10/3-5. 
5. У висі підтягання середнім хватом 8-10/4-5.  
6. У висі підйом ніг 12/4.  
Тренування 3  

1. Лежачі на горизонтальній лаві жим штанги вузьким хватом 10-6/4-6. 
2. Лежачі на горзонтальной лаві розведення рук з гантелями 10-8/4-5.  
3. Стоячі в нахилі тяга штанги до грудей 10-8/4-5.  
4. Присідання зі штангою в руках 8/4-6.  
5. Стоячі розведення рук з гантелями до гори 10-8/4-5.  
6. Сидячі, спираючись передпліччями, згинання рук у зап'ястях 12-15/4.  
7. Лежачі підйом тулуба з поворотом 12/4 [1, 4]. 
Базова система тренування. Після того, як стабілізувалася техніка 

основних рухів змагань і тієї, що займається, обирають цілеспрямовану роботу 
на спортивний результат. Пропонують, як варіант, базову програму тренування 
пауерліфтера. Ця програма розрахована на півроку, але кожен місяць 
тренувань має свої особливості. У перший місяць робота йде переважливо над 
розвитком силової витривалості. Другий місяць - розвиток м'язової маси. 
Третій місяць - розвиток сили. Четвертий місяць - розвиток м'язової маси. 
П'ятий місяць - розвиток сили. Шостий місяць - розвиток максимальної сили. 
Програму базового тренування можна використовувати при будь-якому рівні 
підготовленості, в тому числі й спортсменами високої кваліфікації, якщо між 
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змаганнями є достатній проміжок часу. Необхідно також врахувати, що ця 
програма - не догма, а лише виклад основних принципів тренування. Перший 
місяць тренування Періодичність занять - три рази на тиждень. Основна 
спрямованість - переважний розвиток силової витривалості [5, 6].  

Тренування 1.  

1. Лежачі, спираючись стегнами, нахили тулуба вперед 10-15/4-5.  
2. Лежачі жим ногами 10-15/5. 
3. Сидячі розгинання ніг на тренажері 10-15/4.  
4. Лежачі згинання ніг на тренажері 10-15/4.  
5. Присідання зі штангою «в ножицях» 12/3.  
6. У висі підйом ніг макс./3.  
Тренування 2.  

1. Віджимання в упорі лежачі 10-15/3-4.  
2. Лежачі на горизонтальній лаві жим штанги 10-12/4-5.  
3. Віджимання в упорі на брусах 10-15/4.  
4. Стоячі в нахилі розведення рук з гантелями в сторони 10-15/4.  
5. Стоячі розгинання рук з рукояттю блокового тренажера 10-15/4.  
6. Лежачі підйом тулуба макс./З [7].  
Тренування 3.  

1. Стоячі тяга штанги до підборіддя 10-15/3.  
2. Стоячі в нахилі тяга штанги до грудей 10-15/4.  
3. Стоячі згинання рук зі штангою 10-15/4-5.  
4. Сидячі розгинання руки з гантеллю із-за голови 10-15/4-5.  
5. Лежачі на горизонтальній лаві розведення рук з гантелями 10-15/3.  
6. Підтягання на щаблині макс./З  
Другий місяць тренувань. Періодичність тренувань - шість разів на 

тиждень. Основна спрямованість - переважний розвиток м'язової маси [8].  
Тренування 1.  

1. Присідання зі штангою 12-8/3-5.  
2. Присідання зі штангою «в ножицях» 10-8/4.  
3. Стоячі, ноги прямі, нахили зі штангою в руках 12-8/3-5.  
4. Сидячі розгинання ніг на тренажері 12-8/3-5.  
5. Лежачі згинання ніг на тренажері 12-8/3-5.  
6. У висі підйом ніг макс./З. 
Тренування 2.  

1. Лежачі на горизонтальній лаві жим штанги 12-8/3-5.  
2. Віджимання в упорі позаду 12-8/3-5.  
3. Стоячі в нахилі розведення рук з гантелями в сторони 10-15/3.  
4. Стоячі розгинання рук з рукояттю блокового тренажера 10-15/3.  
5. Лежачі підйом тулуба 10-15/3 [5].  
Тренування 3.  

1. Віджимання в упорі лежачі 10-12/4.  
2. Лежачі, спираючись стегнами, нахили тулуба 10-12/4.  
3. Стоячі в нахилі тяга штанги до грудей 12-8/3-5.  
4. Підтягання на щаблині макс./3-5.  
5. Стоячи зі штангою в руках підйом плечей 12/4.  
6. Стоячі згинання рук зі штангою 10-12/3.  
7. Сидячі згинання рук зі штангою в зап'ястях 12-15/3.  
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Третій місяць тренувань. Періодичність тренувань – шість разiв на 

тиждень. Основна спрямованість - переважний розвиток сили [8].  
Тренування 1  

1. Присідання зі штангою на плечах 9-3/4-6. 
2. Присідання на тренажері «Гак» 8-10/4.  
3. Присідання зі штангою «в ножицях» 8-4/4.  
4. Лежачі згинання ніг на тренажері 12-3/3  
5. У висі підйом ніг 12/3 
Тренування 2  

1. Віджимання 
3. Лежачі на горизонтальній лаві жим штанги 9-3/4-6.  
4. Лежачі на горизонтальній лаві жим штанги вузьким хватом 9-3/3.  
5. Лежачі розгинання рук за голову (французький жим) 9-6/4.  
6. Лежачі підйом тулуба 12/3.  
Тренування 3  

1. Лежачі, спираючись стегнами, нахили тулуба 12/3.  
2. Стоячі в нахилі, тяга гантелі однією рукою 9-5/4-6.  
3. Стоячі, тяга штанги до підборіддя 9-5/4.  
4. Сидячі, тяга вертикального блоку до грудей 9-3/4-6.  
5. Тяга в нахилі на тренажері 9-3/4-6.  
6. Сидячі, згинання рук у ліктях з гантеллю 9-3/4-6 [3, 4].  
Четвертий місяць тренувань. Періодичність тренувань - шість разiв на 

тиждень. Основна спрямованість - переважний розвиток м'язової маси.  
Тренування 1  

1. Присідання зі штангою 12-8/5.  
2. Лежачі жим ногами 12-8/5.  
3. Стоячі, нахили тулуба зі штангою на плечах 12-8/3-5.  
4. Сидячі, розгинання ніг на тренажері 12-8/5.  
5. У висі підйом ніг макс./З.  
Тренування 2  
1. Лежачі на горизонтальній лаві жим штанги 12-8/5.  
2. Лежачі на горизонтальній лаві жим штанги зворотним хватом 12-8/5. 

ння в упорі лежачі 10-12/3. 2. Сидячі на нахилій лаві жим штанги 9-3/4-6. 
3. Віджимання на брусах 12-8/3-5.  
4. Лежачі на горизонтальній лаві розведення рук з гантелями 10-15/3.  
5. Стоячі розгинання рук з рукояттю блокового тренажера 10-15/3. 
6. Сидячі, спираючись передпліччями об лаву, згинання рук у зап'ястях 

10-15/3 [2] 
Тренування 3  

1. Стоячі зі штангою в руках нахили тулуба 12-8/3-5. 
2. Стоячі тяга штанги до підборіддя 12-8/3-5.  
3. Стоячі в нахилі розведення рук з гантелями 12-8/5.  
4. Стоячі згинання рук зі штангою 10-15/3.  
5. Лежачі підйом тулуба 10-15/3. 
П'ятий місяць тренувань Періодичність тренувань – шість разiв на 

тиждень. Основна спрямованість - переважний розвиток сили.  
Тренування 1  

1. Присідання зі штангою на плечах 9-3/4-6.  
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2. Лежачі жим ногами 9-5/4-6.  
3. Сидячі розгинання ніг на тренажері 9-3/4-6.  
4. Лежачі згинання ніг на тренажері 8/4-6.  
5. У висі підйом ніг 12/3.  
Тренування 2  

1. Віджимання в упорі лежачи з відштовхуванням 12/3.  
2. Сидячі жим гантелей 9-3/4-6.  
3. Сидячі на нахилій лаві жим штанги 9-3/4.  
4. Віджимання в упорі на брусах 9-5/4.  
5. Стоячі в нахилі розведення рук з гантелями 12-8/3. 
6. Стоячі розгинання рук зворотним хватом з рукояттю блокового 

тренажера 12-8/3.  
7. Лежачі підйом тулуба з поворотами 12/3 [5].  
Тренування 3  
1. Стоячі тяга штанги до підборіддя 10-6/4.  
2. Стоячі нахили зі штангою в руках 9-3/4-6.  
3. Підтягання широким хватом макс./4-6.  
4. Лежачі на горизонтальній лаві розведення рук з гантелями 9-6/6.  
5. Тяга станова 9-3/6.  
Шостий місяць тренувань Періодичність тренувань- п'ять разiв на 

тиждень. Основна спрямованість - розвиток максимальної сили  
Тренування 1  
1. Присідання зі штангою 6-1/5-8  
2. Сидячі розгинання ніг на тренажері 6-2/5-8.  
3. Лежачі згинання ніг на тренажері 6-3/5-8. 
4. Присідання «в ножицях» 6-4/5.  
5. У висі підйом ніг макс./З.  
Тренування 2  

1. Стоячі тяга штанги до підборіддя 6/5. 
2. Нахили зі штангою на плечах 6/5-8.  
3. Станова тяга 6-1/5-8. 4. Підтягання середнім хватом макс./5-8.  
4. Сидячі згинання рук зі штангою в зап'ястях 6/4.  
5. Лежачі підйом тулуба макс./4 [6, 7]. 
Тренування 3  
1. Віджимання в упорі лежачі з відштовхуванням 8/5. 
2. Лежачі на горизонтальній лаві жим штанги 6-1/5-8.  
3. Лежачі на горизонтальній лаві розведення рук з гантелями 5-3/5. 
4. Лежачі на горизонтальній лаві французький жим 5/5. 
5. Лежачі на горизонтальній лаві жим вузьким хватом 6-1/5-8.  
6. Лежачі на горизонтальній лаві жим зворотним хватом 6-2/5-8.  
7. Сидячі на похилій лаві розводка рук з гантелями 8-6/5.  
8. Тяга станова (класична) 8-5/6.  
9. Підтягання широким хватом 8/5.  
10. Сидячі горизонтальна тяга рукояті блокового тренажера 10-8/6.  
11. Присідання на тренажері «Гак» 10-12/5.  
12. Сидячі згинання рук зі штангою в зап'ястях 12/4.  
Тренування 4  

1. Віджимання в упорі лежачі 10-12/3.  
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2. Сидячі на похилій лаві жим штанги середнім хватом 8-4/5.  
3. Сидячі жим гантелей 8-4/5.  
4. Сидячі розгинання ніг на тренажері 8-6/4.  
5. Лежачі підйом тулуба 10-12/4  
Тренування 5  

1. Присідання зі штангою на плечах 8-4/6.  
2. Лежачі жим ногами 8-6/4-5.  
3. Тяга штанги з підставок 8-6/6.  
4. Сидячі згинання рук зі штангою в зап'ястях 12/4 [6]. 
Висновки. З’ясовано, що пауерліфтинг або силове триборство – це 

силовий вид спорту, в якому студенти-атлети виступають на змаганнях у 
певних вагових категоріях, намагаючись подолати максимальну вагу в трьох 
видах вправ: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на 
горизонтальній лаві й станова тяга, які разом позитивно впливають на організм 
студента.  

Пауерліфтинг має досить високий рівень популярності серед різних 
верств населення нашої країни. У пауерліфтингу, на відміну від бодібілдингу, 
важливими є силові показники, а не краса тіла. Тому великого значення 
набуває проблема силової підготовки студентів-пауерліфтерів, а навчально-
тренувальний процес спрямований на розвиток силових якостей студентів, що 
необхідні для досягнення високих показників у пауерліфтингу 
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