
 

 
 

 

 



1. Конкурентоздатність українських спортсменів. 

За світовим рейтингом федерації United World Wrestling (UWW), 5 

українських спортсменів входять до п`ятнадцяти кращих борців. У категорії 71 

кг шосту позицію впевнено займає Армен Варданян. У категорії до 80 кг на 15 

місці рейтингу знаходиться Ярослав Фільчиков. У категорії 85 кг впевнено 

другу позицію займає Жан Беленюк. Дмитро Тимченко знаходиься на 13 

позиції в ваговій категорії до 98 кг. У ваговій категорії 130 кг на дев’ятій 

сходинці знаходиться Олександр Черенцький. 

Серед українських борців лідером є Жан Беленюк (категоря 85 кг), 

срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, чемпіон світу 2015 року, чемпіон 

Європи 2016 року.  

Решта спортсменів, зокрема бронзові призери чемпіонату світу 2015 року 

Дмитро Тимченко (категоря 98 кг) та Олександр Чернецький (категоря 130 кг); 

срібний призер чемпіонату світу 2015 року Армен Варданян (категоря 71 кг); 

переможець кубку світу 2016 року Ярослав Фільчиков (категоря 80 кг); 

бронзовий призер чемпіонату Європи 2014 року Олександр Шишман (категоря 

80 кг); бронзовий призер чемпіонату Європи 2016 року Дмитро Цимбалюк 

(категоря 59 кг); бронзовий призер Європейських ігор 2015 року Дмитро 

Пишков мають достатньо високий потенціал та можливість скласти гідну 

конкуренцію на міжнародному килимі на поточний чотирьохрічних цикл при 

підготовці до Олімпійських ігор 2020 року (табл.1). 

 

Таблиця 1 

Аналіз виконання планових завдань по роках щодо участі спортсменів України  

у чемпіонатах світу та Олімпійських іграх 
2013 2014 2015 2016 

ЧС ЧС ЧС Олімпійські 

ігри 

Світовий 

рейтинг у 

2016 році 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім'я по-

батькові 

план вик план вик план вик план вик  

1 Беленюк Ж. 5-6 

(ЧЄ) 

8 

(ЧЄ) 

3 3 1 1 3 2 2 

2 Тимченко Д. 5-7 28 5-7 15 5 3 3 15 13 

3 ЧернецькийО. 5-7 15 5-7 17 5 3 3 9 9 

4 Варданян А. - - 5-7 20 5 2 - - 6 

5 Цимбалюк Д. 5-7 13 - - - - 1-3 

(ЧЄ) 

3 (ЧЄ)  

6 Орлов Є. 3-5 

(ЧЄ) 

2 

(ЧЄ) 

- - - - - -  

7 Шишман О. - - 3-5 

(ЧЄ) 

3 

(ЧЄ) 

- - - -  

8 Пишков Д. - - 5-7 9 3-5 

(ЄІ) 

3 (ЄІ) - -  

 

Враховуючи потенціал національної збірної команди України з греко-

римської боротьби та наявність резерву команди, було розроблено план-

прогноз щодо участі у чемпіонатах світу та Олімпійських іграх 2020 року. Дані 

прогнозу наведено в табл.2. 

 

Таблиця 2 



План-прогноз 

щодо участі спортсменів України у чемпіонатах світу та Олімпійських іграх 

 

2017 2018 2019 2020 

ЧС ЧС ЧС Олімпійські 

ігри 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім'я по-

батькові 

план вик план вик план вик план вик 

1 Беленюк Ж. 1-3  1-3  1-3  1-3  

2 Цимбалюк Д. 1-3  1-3  1-3  5-7  

3 Демянков Д. 1-3  1-3  1-3  57  

4 Фільчаков Я. 1-3  1-3  1-3  5-7  

5 Тимченко Д. 1-3  1-3  1-3  5-7  

6 ЧернецькийО. 1-3  1-3  1-3  5-7  

7 Шишман О. 1-3  1-3  1-3  5-7  

8 Кучмий М. 1-3  1-3  1-3  5-7  

9 Литвинов О. 1-3  1-3  1-3  5-7  

10 Матяш А. 1-3  1-3  1-3  5-7  

 

Виходячи з проведеного аналізу та відповідного прогнозу на 

чотирьохрічний цикл, було запропоновано склад спортсменів-кандидатів на 

участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року у м. Токіо (Японія) (табл.3). 

 

Таблиця 3 

СКЛАД 

спортсменів-кандидатів на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року у м. Токіо 

(Японія) 
Результ

ат на ОІ 

2016 

Світо

вий 

рей-

тинг 

Резуль

тат на 

ОІ 

2020 

(план) 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім'я  

та по-

батькові 

Дата 

на-

родження 

Регіон, 

назва команди  

(для командних 

ігрових видів 

спорту) 

ФСТ, 

відомс

тво 

Номер 

програми 

план вик   

59 кг 

1 Абовян Ж. 14.11.96 Запорожье  Динам грек-рим.    5-7 

2 Цимбалюк

Д. 

19.12.91 Запорожье  Динам грек-рим.    5-7 

66 кг 

3 Насібов П. 1998 Запорожье  ЦСК грек-рим.    5-7 

4 Добров Д. 1993 Одеса ЦСК грек-рим.    5-7 

75 кг 

5 Пишков Д 1986 Полтава ЦСК грек-рим.    5-7 

6 Матяш А. 1997 Николаев Колос грек-рим.    5-7 

7 Дараган М. 1984 Запорожье  ЦСК грек-рим.    5-7 

85 кг 

8 Беленюк Ж. 1991 Київ ЦСК грек-рим. 1-3 2 2 1-3 

9 Гладких А. 1994 Запорожье  Динамо грек-рим.    5-7 

 

98 кг 



10 Савета Є. 1994 Полтава ЦСК грек-рим.    5-7 

11 Дзігасов З. 1994 Київ ЦСК грек-рим. 3-5 15 13 5-7 

12 Козлюк Б. 1997 Одеса ЦСК грек-рим. 3-5 15 13 5-7 

130 кг 

13 Чернецький О. 1984 Київ ЦСК грек-рим. 3-5 9 9 5-7 

14 Кучмій М. 1992 Київ ЦСК грек-рим.    5-7 

 

2. Методичні аспекти та планування підготовки спортсменів-

кандидатів на участь в  Іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року. Система 

спортивних змагань. 

 

 

На підставі розрахунку по рокам олімпійського циклу, розроблено 

календарний план – графік тренувальних і змагальних навантажень для членів 

збірної команди України та план-замовлення здійснення науково-методичного 

забезпечення підготовки спортсменів України –кандидатів на участь в участь в 

ХХХІ Іграх з греко-римської боротьби на 2013 р. (розділ10). 

 

 

Таблиця 4 

План тренувальних та змагальних навантажень по роках 

 
2016-2017  2017-2018   2018-2019       2019-2020           Основні показники 

тренувальної 

та змагальної діяльності 
план вик план вик. план вик. план вик. 

Кількість тренувальних 

днів 

140-

168 

 140-

168 

 140-

168 

 110-

120 

 

Кількість тренувальних 

занять 

280  290  300  180  

Кількість тренувальних 

годин 
840  870  

900  540  

Кількість днів змагань 18-21  21-24  24-27  12-15  

Обсяг тренувальних 

навантажень (год) 
до 70  до 80  до 90  до 50  

Интен- % ЧСС         

сив- 100 > 190         

ність 95 170-190 Х  Х      

тренув. 85 150-170     Х    

наван- 70 130-150       Х  

тажень 40 90-130         

Кількість змагальних 

навантажень (стартів) 

6-7  7-8  8-9  4-5  

Загальний обсяг 

навантажень (години) 
910  950  

990  590  

Контрольні нормативи 

(години) 
80  80  

60  40  

 

Згідно представленої структури тренувальних та змагальних навантажень 

на протязі 2016-2020 років можна прослідити динаміку олімпійського циклу 

при підготовки до ХХХІІ Олімпіади у Токіо. 



Перший етап підготовки 2016-2017 рр присвячено перспективному 

відбору найбільш імовірно спроможних спортсменів скласти міжнародну 

конкурентність, для подальшого з багаторічним напрямом підготовки. 

Головними змаганнями цього етапу є чемпіонат Європи та чемпіонат світу. 

Згідно подвійно-циклового планування плануються контрольні, модельні та 

відбіркові змаганні. В якості основних змагань для відбору до головних змагань 

року є чемпіонат та кубок України. На протязі етапу планується контроль за 

функціональним станом організму спортсменів за участю КНГ. 

Другий етап підготовки 2017-2018 рр присвячено моделюванню 

заключного етапу підготовки до Олімпійських ігор. Для цього 

використовуються допоміжні засоби, зокрема гірська підготовка перед 

головними змаганнями сезону. З урахуванням правил змагань та лідерів за 

ваговими категоріями моделюється технічна та тактична підготовка. Головними 

змаганнями етапу залишаються чемпіонат Європи та чемпіонат світу. 

Відповідно, зростає кількість модельних змагань. Здійснюється контроль за 

функціональним станом організму спортсменів співробітниками КНГ на 

протязі етапу. 

Третій етап підготовки 2018-2019 рр присвячено апробація моделі - 

заключного етапу підготовки до Олімпійських ігор. Наробки попереднього 

етапу апробуються в умовах міжнародних турнірах та реалізуються на 

головних змаганнях - чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу. Цей етап 

характеризується найбільшим рівнем обсягу тренувальних та змагальних 

навантажень. Чемпіонат світу є першим відбірковим турніром для завоюванням 

ліцензій на участь у ХХХІІ Олімпійських іграх. На протязі етапу планується 

контроль за функціональним станом організму спортсменів за участю КНГ 

Четвертий етап підготовки 2019-2020 рр заключний етап підготовки до 

XXIX Олімпійських ігор. Основною характеристикою даного етапу є 

цільоспрямована підготовка до участі в Олімпійських іграх. В якості 

відбіркових змагань, що дають можливість завоювати ліцензії на участь у 

Олімпійських іграх для тих вагових категорій, що не завоювали ліцензії на 

попередньому чемпіонаті світу 2019 р, є три турніри. Як правило, один 

всесвітній та два Європейські. Закінчуються турніри у травні місяці. Для решти 

спортсменів, що завоювали ліцензії відбувається безпосередня підготовка до 

участі у Олімпійських іграх. Основний зміст роботи - формування оптимальної 

активації соматичної та вегетативних функцій, повноцінне відновлене, техніко-

тактичний та психологічний настрій, профілактика травм і захворювань, 

високоефективна передстартова підготовка спортсмена. Планується 

індивідуальна робота з контролю функціонального стану організму спортсменів 

та корекції тренувального процесу за допомогою КНГ. 

 

 

 

 

 

3. Підготовка спортсменів на заключному етапі. 



У структурі заключного етапу підготовки до Олімпійських ігор 2020 року 

виділяється чотири мезоцикли: перехідний, базовий та контрольно-підготовчий 

та перед змагальний. 

У структурі перехідного мезоциклу виділяється 3 мікроцикли: перехідного 

(3 дні), ударного (4 дні) та підводячого (4 дні). Основна мета перехідного 

мезоциклу відновлення та втягування в роботу, сприяння ефективності процесів 

адаптації організму спортсмена. Проводиться аналіз та розробка техніко-

тактичних стратегій змагальної діяльності, із урахуванням індивідуальних 

властивостей спортсменів-учасників олімпійських ігор. Протягом мезоциклу 

планується здійснювався оперативний та поточний контроль за 

функціональним станом спортсменів за допомогою КНГ. 

Базовий мезоцикл складається з 4 мікроцикли: витягувальний, два ударних 

та відновлювальний. Навантаження – значне (70-75% від максимального). 

Тренування в мезоциклі має переважно базовий характер, відрізнялося більшим 

обсягом тренувальної роботи та високим сумарним навантаженням. Основне 

завдання - максимальна стимуляція розвитку базових компонентів 

підготовленості - швидкісно-силові якості, розвиток гнучкості та 

координаційних можливостей. Цьому буде присвячено більше 75% від 

загального обсягу роботи. Основні засоби тренування – робота переважно 

швидкісно-силового характеру, із переключенням на ігрові вправи. Для 

моделювання змагальної діяльності можлива участь у міжнародних турнірах за 

вибором. Протягом мезоциклу здійснюється оперативний та поточний контроль 

за функціональним станом спортсменів за допомогою КНГ. 

Контрольно-підготовчий мезоцикл характеризується переважанням 

допоміжних і спеціальних засобів (близько 60% від загального обсягу роботи) і 

визначалось високим сумарним навантаженням. Засоби базового характеру 

виконуються в невеликому обсязі (до 20% від загального обсягу роботи) і 

будуть спрямовані на підтримку рівня адаптації, досягнутого в попередніх 

мезоциклах. Контрольно-підготовчий мезоцикл забезпечується засобами 

спеціальної підготовки із використанням контрольних поєдинків та спарингами 

із окремими технічними завданнями. Протягом мезоциклу здійснюється 

оперативний та поточний контроль за функціональним станом спортсменів за 

допомогою КНГ. 

Передзмагальний мезоцикл має на мету повноцінне фізичне та психічне 

відновлення після граничних навантажень попереднього мезоциклу. Невеликий 

обсяг тренувальних засобів спеціальної спрямованості пов'язаний з 

відпрацьовуванням техніко-тактичних деталей майбутньої змагальної 

діяльності. Значна увага приділяється застосуванню рекреаційно-відновлених 

засобів, психологічній підготовці, формуванню оптимального ритму діяльності 

моторної та вегетативних  функцій організму. Відміною цього мезоциклу є його 

безпосереднє проведення у місці, кліматично близького до умов проведення 

Олімпійських ігор 2020. Метою мезоцикла є підведення функціонального стану 

організму спортсменів до відповідного рівня з метою максимальної реалізації 

можливостей на змагальному етапі, психологічна підготовка спортсменів до 

участі у Олімпійських Іграх, індивідуалізація техніко-тактичної підготовки, із 

застосування «коронних» прийомів та моделювання стратегій змагальної 

діяльності із основними суперниками. 



Структура мікроциклу обумовлена кількістю та часом конкретних стартів. 

Основний зміст роботи - техніко-тактичний та психологічний настрій, 

формування оптимальної активації соматичної та вегетативних функцій, 

профілактика травм і захворювань, індивідуальна передстартова підготовка 

спортсмена.  

 

4. Система відбору кандидатів в олімпійську збірну команду та 

стартові склади. 

 

Головними критеріями щодо включення спортсмена до складу кандидатів 

на участь у Олімпійських іграх є особисті результати спортсмена, які 

дозволяють сподіватись на завоювання спортсменом ліцензії та вдалий виступ 

на Олімпійських іграх. На наш погляд, для видів спортивної боротьби було б 

доцільно включити до критеріїв потрапляння у провідну групу, спортсменів-

юніорів – призерів чемпіонату Європи серед юніорів, особливо це актуально у 

перші роки олімпійського циклу. У спортивній боротьби, як показує 

статистика, у більшості випадків призерами чемпіонатів Європи і світу стають 

у віці 20 років. На момент проведення Олімпійських ігор цим спортсменам має 

виповнитись 24 роки, а це найпродуктивніший вік для спортсмена. 

Що стосується формування стартових складів на участь у Олімпійських 

іграх, то рішення по системі відбору можливо прийняти лише за рік до 

Олімпійських ігор, коли буде відома система завоювання ліцензій та календар 

міжнародних змагань передолімпійського та олімпійського року. Зазвичай 

право участі у Олімпійських іграх отримує спортсмен, який виборов ліцензію. 

Виключенням може стати суттєве зниження рівня підготовленості, травма, 

хвороба або інші непередбачувані обставини. 
 

5. Науково-методичне та медичне забезпечення підготовки 

спортсменів. 

Метою науково-методичного забезпечення є підвищення ефективності 

тренувального процесу та змагальної діяльності збірної команди України з 

греко-римської боротьби до участі у Олімпійських Іграх. 

Завдання: 

- розробка планів підготовки та планування змагальних і тренувальних 

навантажень; 

- оцінка ефективності змагальної діяльності; 

- визначення рівня розвитку різних сторін підготовленості спортсменів; 

- оцінка функціонального стану спортсменів в динаміці тренувальної 

діяльності; 

- надання практичних рекомендації щодо корекції тренувального процесу. 

Методи і методики дослідження, перелік досліджуваних параметрів 

Структура обстеження складається з трьох основних блоків: визначення 

функціональної, психофізіологічної і психічної компонентів 

функціонального стану спортсменів. 

Функціональна компонента визначається за активною ортостатичною 

пробою із моніторингом статистичного аналізу варіабельності ритму серця. Для 



цього використовується кардіомонітор «Polar RS800CX» та «Фазаграф». 

Визначаються статистичні, спектральні параметри кардіоінтервалів та 

показники скатерограми . 

Психофізіологічна компонента визначається за допомогою апаратно-

програмного психодіагностичного комплексу «Мультипсихометр-05». 

Визначаються показники нейродинамічних, когнітивних, психомоторних та 

психічних функцій спортсменів. 

Психічна компонента визначається за допомогою апаратно-програмного 

психодіагностичного комплексу «Мультипсихометр-05» та «НС Нейрософт». 

Визначаються показники психічного стану за 8-кольоровим вариантом тесту 

кольорових виборів Люшера, емоційна стабільність та рівень тривожності 

спортсмена. За рівнем мотивації та функціональної асимметрії головногь мозку 

пропонуються стратегії змагальної діяльності спортсменів. 

Апаратура і обладнання, що використвується  

- кардіомонітор «Polar RS800CX»; 

- кардіомонітор з аналізом ЕКГ «Фазаграф»; 

- апаратно-програмного психодіагностичного комплексу «Мультипсихометр-

05»; 

- комп’ютерна психодіагностична система «НС Психотест»; 

- відеокамера; 

- пакет прикладних програм для аналізу результатів дослідження.  
 

 

Календарний план-замовлення на науково-методичне забезпечення на 

2017 р. 

№ 
Найменування 

збору, змагання 

Найменування 

виду обстеження 

(ПМО, ОЗД, ЕКО, 

ОО, ПО) 

Місце 

проведення 

Терміни 

проведення 

Склад 

виконавців 

1 Установчий збір  ПО,ОО Конча-Заспа 11.01-25.01 
Співробітники 

КНГ 

2 Базовий збір  ПО,ОО Заросляк 5.02-18.02 
Співробітники 

КНГ 

3 
Збір до чемпіонату 

Європи 
ПО,ОО Конча-Заспа 12.03-28.03 

Співробітники 

КНГ 

4 
Збір до чемпіонату 

Європи 
ПО,ОО Конча-Заспа 3.04-15.04 

Співробітники 

КНГ 

5 
Збір до чемпіонату 

Європи 
ПО,ОО Конча-Заспа 20.04-01.05 

Співробітники 

КНГ 

6 Чемпіонат Європи ОЗД Сербія 2.05-7.05 
Співробітники 

КНГ 

7 
Відновлювальний 

збір  
ПО,ОО Затока 15.05-27.05 

Співробітники 

КНГ 

8 Базовий збір ПО,ОО Конча-Заспа 11.06-25.06 
Співробітники 

КНГ 

9 
Збір до чемпіонату 

світу 
ПО,ОО Конча-Заспа 9.07-27.07 

Співробітники 

КНГ 

10 
Збір до чемпіонату 

світу 
ПО,ОО Конча-Заспа 6.08-20.08 

Співробітники 

КНГ 

11 Чемпіонат світу ОЗД Париж 21.08-26.08 Співробітники 



КНГ 

12 Кубок України ОЗД Запоріжжя 23.10-25.10 
Співробітники 

КНГ 

13 
Відновлювальний 

збір  
ПО,ОО Конча-Заспа 2.11-18.11 

Співробітники 

КНГ 

 

 

 

Програми ПКМО, ОЗД, ЕКО, ПО, ОО: 

№ 
Завдання 

обстеження 
Тестові вправи 

Методи 

дослідження 

Показники, що 

реєструються 
Апаратура 

1 2 3 4 5 6 

1 

Обстеження 

змагальної 

діяльності 

(ОЗД) 

Змагальні 

сутички 

Відео, 

хронометраж, 

протоколювання 

Об`єм, щільність, 

оцінка технічних 

дій, коефіцієнти 

активності та 

технічної 

підготовленості 

Відеокамера 

«JVC», 

комп`ютерне 

забезпечення для 

відео аналізу 

2 

Етапне 

комплексне 

обстеження 

(ЕКО) 

Ортостатичний 

тест, тест на 

стійкість пози, 

тестування 

сенсомоторики, 

педагогічне та 

психологічне 

тестування 

Стабілометрія, 

ЕКГ, 

рефлексометрія, 

психологічне 

обстеження, 

хронометраж 

Функціональний 

стан серцево-

судинної системи, 

ступінь 

напруження 

регуляторних 

систем, загальна 

фізична 

працездатність, 

параметри 

нейродинамічних 

та психічних 

функцій, 

коливання ЗЦМ 

тіла, швидкість 

процесів 

відновлення, 

Комплекс 

функціональної 

діагностики 

ергоспірометрії 

«Jager», 

велоергометр, 

комп`ютер, 

«Кардіо +», «Polar 

RS800CX», 

«Фазаграф», «НС 

Психотест» 

3 

Поточне 

обстеження 

(ПО) 

Ортостатичний 

тест, тестування 

сенсомоторики, 

педагогічне та 

психологічне 

тестування 

Методи 

функціональні, 

психофізіологічні 

та психологічні 

Функціональний 

стан за 

функціональною, 

координаційною 

та психічною 

компонентами 

«Мульти-

психометр-05», 

«Polar RS800CX», 

«Фазаграф», «НС 

Психотест» 

4 

Оперативне 

обстеження 

(ОО) 

Педагогічне та 

психологічне 

тестування 

Відео аналіз 

тренувальної 

діяльності, 

поведінкові реакції 

Показники 

технічної 

підготовленості, 

психологічної 

готовності 

Відеокамера 

«JVC», 

комп`ютерне 

забезпечення, 

«Polar RS800CX», 

«Фазаграф», «НС 

Психотест» 

 

 

 

Склад комплексної наукової групи 

№ 

пп 
Прізвище, ініціали 

Науковий ступінь, звання, посада, 

місце роботи  

Напрям діяльності в 

КНГ  

1 2 3 4 

1 Коробейніков Г.В. Керівник групи НУФВСУ, Програмування та 



професор кафедри біології спорту, 

д.б.н., професор 

організація ПКМО, 

ОЗД, ЕКО, ПО та ОО 

2 Коробейнікова Л.Г. 

Фахівець з психологічної 

підготовки, НУФВСУ,  

доцент кафедри психології, д.б.н., 

доцент 

Психологічна 

підготовка, 

психокорекція, ПКМО, 

ОЗД, ЕКО, ПО та ОО 

3 Дакал Н.А. 
Фахівець з аналізу змагальної 

діяльності, НУФВСУ 

Контроль змагальної 

діяльності 

4 

 

Міщенко В.С. 

 

Фахівець з функціонального стану, 

НУФВСУ 

Корекція фізичної та 

функціональної 

підготовленості 

 

 

План заходів з медичного забезпечення на 2017-20 рр. 

Вид заходу Зміст процедур 
Термін 

проведення заходу 

Виконавці 

(організації і 

фахівці) 

1. Диспансеризація 

 

Обстеження та виявлення 

патологій 

 

Травень 

Листопад 

Обласні 

медичні 

спортивні  

диспансери 

2. Лікувально-

профілактичні  

 

 

Профілактика сезонних 

загострень хронічних 

захворювань, курси 

відновлень після травм, 

після травматичних 

запалень сполучної 

тканини 

Квітень 

Жовтень 

Санаторно-

курортні 

установи 

(Моршин, 

Трускавець, 

Усть-Чорна, 

т.д.) 

3. Підвищення 

працездатності 

 

Фармакологічні курси 

підтримки: Сезонна 

вітаминізація, 

гепатопротектори, 

кардіопротектори, 

антиоксиданти, т.і.  

  

Останні два місяці 

макроциклу: 

лютий-березень 

червень-серпень 

грудень-січень 

Тренер-лікар 

4. Відновлювання 

 

Проводиться після 

основних змагань: 

Чемпіонат Світу, 

Чемпіонат Європи, 

Чемпіонат України 

 

  

Лютий 

Квітень 

Жовтень 

Тренер-лікар 

 

 

 

 

5. Кадрове забезпечення і підвищення професійної майстерності 

фахівців. 

Штатна команда  

національної збірної команди з греко-римської боротьби  
Кількість фахівців № Посада в штатній 

збірній команді 2017 2018 2019 2020 



України мають потрібно мають потрібно мають потрібно мають потрібно 

1. Державний тренер 1  1  1  1  

2. Головний тренер 1  1  1  1  

3. Старший тренер 2  2  2  2  

4. 
Провідний тренер з 

НМЗ 
1  1  1  1  

5. Тренер-лікар 1  1  1  1  

6. Тренер-масажист 1  1  1  1  

7. Тренер-психолог 1  1  1  1  

8. 
Начальник 

команди 
2  2  2  2  

9. Провідний тренер 1  1  1  1  

 

7. Фінансування олімпійської підготовки. 
 

Як показує практика попередніх років, головним джерелом фінансування 

безпосередньо олімпійської підготовки спортсменів-кандидатів на участь у 

Олімпійських іграх - є кошти державного бюджету. Співвідношення витрат на 

фінансування навчально-тренувальних зборів та участі у змаганнях залежить 

від завдань, які стоять перед командою Наприклад, у 2016 році це 

співвідношення було 51,5 відсотки коштів витрачено на участь у змаганнях, та 

48,5 на проведення НТЗ, тому що у 2016 році стояло завдання дозавоювання 

ліцензій. У попередніх роках це співвідношення становило приблизно 40 % 

бюджету на участь у змаганнях, 60 % на проведення НТЗ. У зв’язку з тим, що 

фінансування з бюджету є найбільш гарантованим та стабільним джерелом 

ресурсів, планування фінансових витрат базується на ньому. 
 

 

Таблиця 6 

План 

фінансового забезпечення підготовки та участі у офіційних міжнародних 

змаганнях 

(тис.грн.) 

 
Змагання НТЗ Всього 

План Виконання План Виконання План Виконання 
Рік 

Бюд-

жетні 
видат-

ки 

Поза-

бюд-
жетні 

кошти 

Бюд-

жетні 
вида-тки 

Поза-

бюд-
жетні 

кошт

и 

Бюд-жетні 

вида-тки 

Поза-

бюд-
жетні 

кошти 

Бюд-

жетні 
вида-тки 

Поза

-
бюд-

жетн

і 
кошт

и 

Бюд-

жетні 
вида-тки 

Поза-

бюд-
жетні 

кошти 

Бюд-

жетні 
вида-тки 

Поза-

бюд-
жетні 

кошти 

2016 3347721  3347721  3136070  3136070  6483791  6483791  

2017 500000    700000        

 

 

 

8. Матеріально-технічне забезпечення  

Таблиця 7  

Головні спортивні бази підготовки національної збірної команди 



Юридична назва  

спортивної бази 

Форма власності  

 

Підпорядкування 

 

1 ДП ОНСЦ "Конча-

Заспа" м. Київ 

державна Мінмолодь спорт 

україни 

2 УСБ "Заросляк" смт. 

Ворохта  (Івано-

Франківська обл.) 

державна Мінмолодь спорт 

україни 

 

Таблиця 8 

Перелік першочергового спеціального інвентарю та обладнання, 

необхідного для спортсменів-кандидатів на участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади 

2020 року 

Інвентар та 

обладнання 

2016 

 

2017 

 

2018 2019 всього 

1 Борцівки 40 40 40  

2 Трико 56 56 56  

3 Бандажи 28 28 28  

4 Костюм 

парадний 
20 20 20  

5 Костюм 

вітрозахисн

ий 

20 20 20  

6 Куртка 

тепла 
20 20 20  

7 Кросівки 20 20 20  

8 Сумка 20 20 20  

9 Шапочка 20 20 20  

10 Футболка 40 40 40  

11 Теніска 20 20 20  

12 Шорти 20 20 20  

13 Рушники 20 20 20  

14 Шкарпетки 40 40 40  

15 Тапочки 20 20 20  

16 Кепки 20 20 20  

 

9. Антидопінгова діяльність 

Антидопінгова діяльності здійснюється згідно з Kодексом WADA та 

національними антидопінговими правилами.  

Протягом чотирьохрічного циклу планується проводити семінари та 

наради із спортсменами та тренерами з питань запобігання використання 

заборонених препаратів та процедур, ознайомлення із антидопінговим 

законодавством. 
 

 

 



Розробники програми: 

Державний тренер                 В. М. Волошин 

 

Головний тренер                   А. П. Дзігасов 

 

Керівник КНГ                          Г. В. Коробейніков 

 

Лікар                         
 

 

Дата __________ 
 

 


