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Анотація. Мета: провести аналіз виступів збірної команди України з греко-римської
боротьби на кадетських та юніорських змаганнях з 1993 року по теперішній час. Матеріал
і методи. У дослідженні використовувалися наступні методи: аналіз науково-методичної
інформації та джерел Інтернету; аналіз офіційних протоколів змагань; ретроспективний
аналіз; методи математичної статистики. Проаналізовано виступи спортсменів
національної збірної України з греко-римської боротьби на чемпіонатах Європи та
чемпіонатах світу серед кадетів та юніорів з 1993 року по теперішній час. Підраховувалася
кількість учасників, кількість зароблених медалей, а також кількість золотих медалей.
Результати: на основі аналізу науково-методичної інформації та узагальнення передового
практичного досвіду було встановлено, що проблема аналізу змагальної діяльності в
сучасному спорті є однією з найактуальніших. У всього за весь час на чемпіонатах Європи
прийняли участь 209 спортсменів збірної України, з них 13 (6,2 %) стали переможцями
змагань, а 55 (26,3 %) борців зайняли призові місця. В той час як, на чемпіонатах Європи
серед юніорів з 1993 року прийняло участь 199 борців, завойовано 71 (35,7 %) медаль, з них
19 (9,5 %) золотих. На чемпіонатах світу серед кадетів за період, що розглядається
прийняло участь 136 спортсменів, та виграно 12 (8,8 %) золотих медалей. У порівняні, на
чемпіонатах світу серед юніорів прийняло участь 192 спортсмена збірної України,
завойовано 10 (5,2 %) золотих та 41 (21,4 %) медаль загалом. Аналіз результатів показав,
що найбільшу кількість спортсменів посіли друге, трете та п’яте місця (більше 30 борців
на кожне місце) на міжнародних змагання серед кадетів. Найбільша кількість борцівюніорів греко-римського стилю збірної України посіла наступні місця: трете місце (46
борців), п’яте місце (40 борців) та друге місце (37 борців). Висновки. Спортсмени збірної
України демонструють гарний результат та займають високі місця, однак є негативна
тенденція до зменшення кількості нагород у часі.
Ключові слова: греко-римська боротьба, змагальна діяльність, кадети, юніори,
аналіз.
Вступ. Успішне та ефективне
управління
спортивною
підготовкою
неможливо
без
обґрунтованого
прогнозування, адекватного сучасним
науковим
знанням.
Прогнозування
створює необхідні передумови
для
прийняття правильних управлінських
рішень спортсменами, тренерами та
спеціалістами (Bompa, 2009; Абдуллаєв, &
Ребар, 2018; Васильев, Новиков, Крупник
& Тиунова, 2016; Костюкевич, 2014).
В той час як, системно-історичний
аналіз результатів виступів спортсменів

дозволятиме оцінити загальні тенденції
розвитку конкретного спорту в країні,
динаміку рівня збірної команди та окремих
спортсменів (Тараканов & Апойко, 2013;
Сушко, & Дорошенко, 2016; Шандригось,
2018). Виділяють ретроспективний і
перспективний аналіз спортивної кар'єри
спортсменів (Johnston, Wattie, Schorer &
Baker, 2018; Шинкарук, 2020). Це
допомагає
виявленню
талановитих
спортсменів та побудові шляхів їх
вдосконалення (Gulbin, Weissensteiner,
13
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Oldenziel & Gagné, 2013; Латишев,
Квасниця, Спесивих & Квасниця, 2019).
Аналізом змагальної діяльності в
спортивній боротьбі займалися багато
фахівців, наприклад аналізом виступів
впродовж
олімпійського
циклу
(Задорожна, 2021); аналізом виступів
збірної України на змагання різного рівня
(Коробейников
&
Радченко,
2009;
Латишев, Шандригось, Тропин, Квасница
& Головач, 2020; Палатний, 2019; Тропин,
Латышев,
Бойченко,
Кожанова
&
Мозолюк, 2020); аналізом провідних
спортсменів
(Бойко,
Малинский,
Андрейцев & Яременко, 2014; Тропин,
Луданов & Галашко, 2020); аналізом в
залежності від вагових категорій (Тропин,
Луданов & Галашко, 2020); аналізом в
залежності від змін у правилах змагань
(Tropin, Korobeynikov, Korobeynikova &
Shackih, 2018); аналізом виступів на різних
вікових етапах (Li, De Bosscher, Pion,
Weissensteiner & Vertonghen, 2018).
Аналіз
літературних
джерел
показав, що більшість робіт фахівців
присвячено
дослідженню
змагальної
діяльності борців дорослого рівня на
певних змаганнях або на декількох
змаганнях (Латишев, Шандригось, Рибак
& Мозолюк, 2018; Шандригось, Латишев,
Первачук & Яременко, 2020). В той же час
актуальним питанням є аналіз змагальної
діяльності на змаганнях серед кадетів та
юніорів.
Мета дослідження – провести
аналіз виступів збірної команди України з
греко-римської боротьби на кадетських та
юніорських змаганнях з 1993 року по
теперішній час.
Матеріали
та
методи
дослідження.
У
дослідженні
використовувалися
наступні
методи:
аналіз науково-методичної інформації та
джерел Інтернету; аналіз офіційних
протоколів
змагань; ретроспективний
аналіз; методи математичної статистики.
Проаналізовано
виступи
спортсменів національної збірної України
з греко-римської боротьби на чемпіонатах
Європи та чемпіонатах світу серед кадетів
та юніорів з 1993 року по теперішній час.

Підраховувалася
кількість
учасників,
кількість зароблених медалей, а також
кількість золотих медалей.
Додатково
зроблено розподіл між кількістю учасників
та зайнятим місцем кожним спортсменом
на чемпіонатах Європи та чемпіонатах
світу за увесь час виступів збірної України.
Дані результатів виступів взяті з
офіційного сайту міжнародної федерації
спортивної боротьби «United World
Wrestling» (unitedworldwrestling.org, 2021).
Для статистичної обробки даних і
графічного представлення результатів
використовувалася програма MS Excel
2010.
Результати дослідження та їх
обговорення. На основі аналізу науковометодичної інформації та узагальнення
передового практичного досвіду було
встановлено, що проблема змагальної
діяльності в сучасному спорті є однією з
найактуальніших (Бойченко, і ін.., 2020;
Тропін, & Бойченко, 2017; Karninčić, Baić, &
Sprem, 2017; Kamaev, & Tropin, 2013). Крім
того, спортивна боротьба відноситься до тих
видів спорту, в яких триває активний пошук
оптимальних правил змагань і, відповідно,
методики змагальної підготовки з метою
підвищення
реалізаційної
ефективності
техніко-тактичного арсеналу борців і
загальної видовищності змагань (Boychenko,
Tropіn, & Panov, 2013; Isik, and et. аl., 2017;
Latishev, and et. аl., 2018). Тому для
підготовки спортсменів важливо своєчасно
інформувати борців та тренерів про
перспективні напрямки розвитку боротьби.
При цьому актуальним є аналіз змагальної
діяльності провідних борців сучасності і
збірних команд (Титаренко, & Тропин, 2020;
Panov, and et. аl., 2015; Tropin, & Kovalenko,
2018; Tünnemann, 2017).
У таблиці 1 наведені кількість
учасників, медалістів та переможців на
Чемпіонатах Європи та чемпіонатах світу
серед кадетів. Треба відмітити, що
змагання серед кадетів проводилися не
завжди на міжнародному рівні: чемпіонати
Європи серед кадетів почали проводитися
з 2000 року, тому дані до цього року
відсутні.
14
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Таблиця 1
Розподіл учасників, переможців та медалістів змагань серед кадетів
Показники
Чемпіонати
Європи
Чемпіонати
світу

Кількість учасників
Кількість переможців (1 місце)
Кількість медалістів (1-3 місце)
Кількість учасників
Кількість переможців (1 місце)
Кількість медалістів (1-3 місце)

В той час, як чемпіонати світу серед
кадетів не проводилися з 2000 року по
2009 рік включно, тому дані про цей
відрізок часу відсутні.
У всього за весь час на чемпіонатах
Європи прийняли участь 209 спортсменів
збірної України, з них 13 (6,2 %) борців
стали переможцями змагань, а 55 (26,3 %)
борців зайняли призові місця. Треба
відмітити дуже високій рівень виступів,
кожен четвертий спортсмен завойовував
нагороду. В період з 2010-2019 нашими
спортсменами виграно 8 золотих та
зайнято 26 призових місць, що є гарним

1993 -1999
47
3
17

Роки
2000 -2009
101
5
29
-

2010 -2019
108
8
26
89
9
21

потенціалом для подальших досягнень на
європейському рівні.
На чемпіонатах світу за період, що
розглядається прийняло участь 136
спортсменів, та виграно 12 (8,8 %) золотих
медалей. Слід відзначити, що за попередні
10 років спортсменами зароблене 9
золотих та 21 медаль загалом, що також
каже про високий потенціал наших
спортсменів у майбутньому.
На рисунку 1 представлено розподіл
кількості спортсменів в залежності від
зайнятого місця. На малюнку враховані
разом
дані
чемпіонатів
світу
та
чемпіонатів Європи.

Рис. 1. Кількість спортсменів в залежності від зайнятого місця на змагання
серед кадетів
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Аналіз результатів показав, що
найбільшу кількість спортсменів посіли
друге, трете та п’яте місця (більше 30
борців на кожне місце) на міжнародних
змагання серед кадетів. Приблизно 25 разів
спортсмени посідали перше, сьоме та
восьме місця. Слід зазначити, що в
залежності від правил змагань четверте та
шості місця взагалі буди відсутні на

змагання, тому така мала кількість
спортсменів, які посили ці місця.
Починаючи с 9 місця йде планомірний
спад кількості спортсменів в залежності
від зайнятого місця.
У таблиці 2 наведено кількість
спортсменів які прийняли участь, посили
перше місця або завоювали медалі на
міжнародних змаганнях серед юніорів.
Таблиця 2

Розподіл учасників, переможців та медалістів змагань серед юніорів
Показники
Чемпіонати
Європи
Чемпіонати
світу

Кількість учасників
Кількість переможців (1 місце)
Кількість медалістів (1-3 місце)
Кількість учасників
Кількість переможців (1 місце)
Кількість медалістів (1-3 місце)

Слід відзначити загальну тенденцію
про збільшення кількості учасників
змагань серед юніорів на чемпіонатах
Європи та світу. Це в першу чергу
пов’язано
зі
збільшенням
вагових
категорій на змаганнях.
Всього прийняло участь 199 борців
на чемпіонатах Європи з 1993 року,
завойовано 71 (35,7 %) медаль, з них 19
(9,5 %) золотих. Кожен третій спортсмен,
який приймав участь завойовуй медаль, а
кожний десятий посідав перше місце. Але
порівняльний аналіз виступів спортсменів
на чемпіонатах Європи показую негативну
тенденцію:
зменшується
кількість
переможців з 11 в 90-х роках до 4
переможців в 2000-х та 2010-х роках.
Також кількість призерів за попередні 10
років найменша серед періодів, які
розглядаються.
На чемпіонатах світу серед юніорів
прийняло участь 192 спортсмена збірної
України, завойовано 10 (5,2 %) золотих та
41 (21,4 %) медаль загалом. У
відсотковому співвідношенні, приблизно в
два рази менш чим на чемпіонатах Європи

1993 -1999
55
11
25
44
5
11

Роки
2000 -2009
61
4
26
64
3
16

2010 -2019
83
4
20
84
2
14

(аналіз виступів на кадетських змаганнях
не показав такої тенденції). Також є
негативна тенденція з кількості золотих
медалей: зменшується з п’яти (19931999 р.р.) до двох (2010-2019 р.р.)
завойовних медалей.
Залежність кількості борців в
залежності від зайнятого місця на змагання
серед юніорів зображено на рисунку 2.
Найбільша кількість борців-юніорів
греко-римського стилю збірної України
посіла наступні місця: трете місце
(46 борців), п’яте місце (40 борців), друге
місце (37 борців), сьоме місце (31 борець)
та перше місце (29 борців). Восьме місце
зайняли 21 спортсмен та дев’яте місце 20
борців. Далі виявлена схожа тенденція з
виступами кадетів збірної України –
зменшення кількості спортсменів зі
збільшенням місця.
В цілому збірна Україна демонструє
вагомі
результати,
та
більшість
спортсменів займають високі місця, але
простежується загальна тенденція на
зменшення виграних нагород за період,
який розглядається.
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Рис. 2. Кількість спортсменів в залежності від зайнятого місця на змагання
серед юніорів
місця (більше 30 борців на кожне місце) на
міжнародних змагання серед кадетів.
Найбільша кількість борців-юніорів грекоримського стилю збірної України посіла
наступні місця: трете місце (46 борців),
п’яте місце (40 борців) та друге місце (37
борців). Спортсмени збірної України
демонструють
гарний
результат
та
займають високі місця, однак є негативна
тенденція до зменшення кількості нагород
у часі.
Перспективи
подальших
досліджень
у
даному
напрямку.
Провести порівняльний аналіз виступів
збірної Україна різних вікових груп
(кадети, юніори, дорослі). Виявити
взаємозв’язки та прослідкувати вплив
виступів на попередніх етапах на виступи
серед дорослих.
Конфлікт
інтересів.
Автори
відзначають, що не існує ніякого
конфлікту інтересів.
Джерела фінансування. Ця стаття
не отримала фінансової підтримки від
державної, громадської або комерційної
організації.

Висновки.
На основі аналізу науково-методичної
інформації та узагальнення передового
практичного досвіду було встановлено, що
спортивна боротьба відноситься до тих видів
спорту, в яких триває активний пошук
оптимальних правил змагань і, відповідно,
методики змагальної підготовки з метою
підвищення
реалізаційної
ефективності
техніко-тактичного арсеналу борців і
загальної видовищності змагань. Тому для
підготовки спортсменів важливо своєчасно
інформувати борців та тренерів про
перспективні напрямки розвитку боротьби.
При цьому актуальним є аналіз змагальної
діяльності провідних борців сучасності.
Виявлено, що у всього за весь час
на чемпіонатах Європи прийняли участь
209 спортсменів збірної України, з них 13
(6,2 %) стали переможцями змагань, а 55
(26,3 %) борців зайняли призові місця. В
той час як, на чемпіонатах Європи серед
юніорів з 1993 року прийняло участь 199
борців, завойовано 71 (35,7 %) медаль, з
них 19 (9,5 %) золотих. Аналіз результатів
показав,
що
найбільшу
кількість
спортсменів посіли друге, трете та п’яте
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Аннотация. Латышев Н.В., Мозолюк А.В., Корольов Б.А., Ляшенко Е.Р. Анализ
выступлений спортсменов на международных кадетских и юниорских соревнованиях по
греко-римской борьбе. Цель: провести анализ выступлений сборной команды Украины по
греко-римской борьбе на кадетских и юниорских соревнованиях с 1993 года по настоящее
время. Материал и методы. В исследовании использовались следующие методы: анализ
научно-методической информации и источников Интернета; анализ официальных
протоколов соревнований; ретроспективный анализ; методы математической
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статистики. Проанализированы выступления спортсменов национальной сборной Украины
по греко-римской борьбе на чемпионатах Европы и чемпионатах мира среди кадетов и
юниоров с 1993 года по настоящее время. Подсчитывалось количество участников,
количество заработанных медалей, а также количество золотых медалей. Результаты: на
основе анализ научно-методической информации и обобщение передового практического
опыта было установлено, что проблема анализа соревновательной деятельности в
современном спорте является одной из самых актуальных. За рассматриваемый период, на
чемпионатах Европы приняли участие 209 спортсменов сборной Украины, из них 13 (6,2 %)
стали победителями соревнований, а 55 (26,3 %) борцов заняли призовые места. В то время
как, на чемпионатах Европы среди юниоров с 1993 года приняли участие 199 борцов,
завоевано 71 (35,7 %) медаль, из них 19 (9,5 %) золотых. На чемпионатах мира среди
кадетов по рассматриваемый период приняло участие 136 спортсменов, и выиграно 12
(8,8 %) золотых медалей. Проводя сравнения, на чемпионатах мира среди юниоров приняло
участие 192 спортсмена сборной Украины, завоевано 10 (5,2 %) золотых и 41 (21,4 %)
медаль целом. Анализ результатов показал, что наибольшее количество спортсменов заняли
второе, третье и пятое места (более 30 борцов на каждое место) на международных
соревнования среди кадетов. Наибольшее количество борцов юниоров греко-римского стиля
сборной Украины заняла следующие места: третье место (46 борцов), пятое место
(40 борцов) и второе место (37 борцов). Выводы. Спортсмены сборной Украины
демонстрируют хороший результат и занимают высокие места, однако есть негативная
тенденция к уменьшению количества наград в течении времени.
Ключевые слова: греко-римская борьба, соревновательная деятельность, кадеты,
юниоры, анализ.
Abstract. Latyshev M., Mozoliuk O., Korolov B., Liashenko O. Analysis of the
performances of athletes at international cadet and junior competitions in Greco-Roman
wrestling. Purpose: to analyze the performances of the national Greco-Roman wrestling team of
Ukraine at cadet and junior competitions from 1993 to the present. Material and methods. The
research used the following methods: analysis of scientific and methodological information and
Internet sources; analysis of the official protocols of the competition; retrospective analysis;
methods of mathematical statistics. The performances of the athletes of the Greco-Roman wrestling
national team of Ukraine at the European and world championships among cadets and juniors from
1993 to the present are analyzed. The number of participants, the number of medals earned, and the
number of gold medals were counted. Results: based on the analysis of scientific and
methodological information and generalization of advanced practical experience, it was found that
the problem of analyzing competitive activity in modern sports is one of the most urgent. During the
period under review, 209 athletes of the Ukrainian national team took part in the European
Championships, of which 13 (6,2 %) became winners of the competition, and 55 (26,3 %) wrestlers
took prizes. While 199 wrestlers have taken part in the European Championships among juniors
since 1993, 71 (35,7 %) medals were won, of which 19 (9,5 %) were gold. In the period under
review, 136 athletes took part in the world championships among cadets, and 12 (8,8 %) gold
medals were won. Making comparisons, 192 athletes of the Ukrainian national team took part in
the world championships among juniors, 10 (5,2 %) gold and 41 (21,4 %) medals in general were
won. The analysis of the results showed that the largest number of athletes took the second, the
third and the fifth places (more than 30 wrestlers for each place) at international competitions
among cadets. The largest number of Greco-Roman style junior wrestlers of the Ukrainian national
team took the following places: the third place (46 wrestlers), the fifth place (40 wrestlers) and the
second place (37 wrestlers). Conclusions. The athletes of the Ukrainian national team show good
results and occupy high places, however, there is a negative trend towards a decrease in the
number of awards over time.
Keywords: Greco-Roman wrestling, competitive activity, cadets, juniors, analysis.
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