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Аннотация
В статье представлены ре-

зультаты исторического анализа 
аспектов развития силовых ви-
дов спорта в структуре адаптив-
ного спорта в течение конца ХХ 
- начала XXI века (1993-2004 гг., 
этап проведения Х-XII Паралим-
пийских игр). На основе анализа 
исторического опыта и оценки 
исторических событий, фактов и 
протоколов международных со-
ревнований по пауэрлифтингу 
среди спортсменов с инвалидно-
стью выявлены предпосылки и 
закономерности развития сило-
вых видов адаптивного спорта 
среди спортсменов разных нозо-
логических групп.

Ключевые слова: история, 
развитие, силовые виды спорта, 
нарушения зрения, повреждения 
опорно-двигательного аппарата.

Annotation
Modern scientific knowledge on 

the historical aspects of the devel-
opment of power sports of athletes 
with disabilities is characterized by 
the absence of unified approach to 
the study of historical aspects of the 
development of power sports as a 
component of adaptive sports, the 
existence of contradictions in the 
study of the historical aspects of the 
development of power sports for ath-
letes of different nosological groups. 
The aim of scientific research is to 
identify the prerequisites and regu-
lations of development of power 
sports of athletes with disabilities 
during the last quarter XX-th – first 
quarter XXI-th thentury. The fol-
lowing methods were used in this 
research: bibliographic study of the-
oretical-conceptual, methodologi-
cal and practical outlines presented 
in specialized scientific-methodical 
literature; study of documentary 
materials. During the research, 543 
specialized publications of scien-
tific and methodological literature, 
protocols of competitions of pow-
erlifting of the Paralympic Games 
(1996-2004), protocols of interna-
tional competitions of powerlifting 
for athletes with visual impairments 
(1993-2004) and archive documents 
of the International Paralympic 
Committee were analyzed.

The article presents the results of 

the historical analysis of the aspects 
of the development of power sports 
in the structure of adaptive sports 
during the last quarter XX-th – first 
quarter XXI-th thentury. Based on 
the analysis of historical experience 
and assessment of historical events, 
facts and protocols of international 
competitions of powerlifting for 
athletes with disabilities, the follow-
ing regulations were revealed: con-
ducting of international powerlifting 
competitions for athletes with dis-
abilities under the patronage of the 
international sports organizations of 
the nosological groups, inclusion of 
the powerlifting for women in the 
Paralympic Games program and 
powerlifting for athletes with vi-
sual impairments in the program of 
World Games, positive dynamics of 
the number of countries that partici-
pating in competitions of powerlift-
ing in the Paralympic Games.

Key words: history, develop-
ment, power sports, visual impair-
ment, musculoskeletal injuries.
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Постановка проблеми. Істо-
рико-організаційні аспекти розвит-
ку адаптивного спорту, особливос-
ті функціонування адаптивного 
спорту в структурі міжнародного 
спортивного руху та формуван-
ня програм Паралімпійських ігор 
були досліджені низкою авторів 
Є.Н. Приступою, Ю.А. Бріскіним, 
В.П. Жиленковою, С.А.  Кузнецо-
вим, I.S. Brittanin, S. Bailey та ін-
шими [1, 2, 3, 4, 5]. 

У науково-методичній літера-
турі детально узагальнена інфор-
мація щодо функціонування видів 
спорту в структурі адаптивного 
спорту [1, 6, 7, 8]. Разом з тим, 
поза увагою науковців залиша-
ються історичні аспекти розвит-
ку видів спорту, що входять до  
програми Паралімпійських ігор. 
Аналіз наукових праць з пробле-
матики історичних передумов за-
родження та розвитку видів спор-
ту для спортсменів з інвалідністю 
свідчить про фрагментарний ха-
рактер наукового знання щодо 
історичних, концептуальних і ме-
тодичних засад розвитку силових 
видів адаптивного спорту.

Зв’язок роботи із важливи-
ми науковими чи практичними 
завданнями. Дослідження вико-
нано у межах наукової теми: 2.2. 
«Теоретико-методичні основи 
управління тренувальним проце-
сом та змагальною діяльністю в 
олімпійському, професійному та 
адаптивному спорті» (№ держав-
ної реєстрації 0116U003167) Зве-
деного плану науково-дослідної 
роботи Львівського державного 
університету фізичної культури 
на 2016-2020 рр.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Дослідження іс-
торичних аспектів розвитку си-
лових видів адаптивного спорту 
обмежені результатами наукових 
досліджень П.А. Гузєєвим, Г.З. 
Ідрісової, А.І. Стаценко, А.В. Пе-
редерій та М.С. Розторгуй [9, 10, 
11, 12, 13]. У межах досліджень 
провідних науковців визначе-
но особливості функціонування 
пауерліфтингу як складової па-

ралімпійського спорту, дефлім-
пійського спорту та Спеціальних 
Олімпіад [10, 11, 14, 15], розгля-
нуто особливості історичних ас-
пектів розвитку пауерліфтингу 
для спортсменів з пошкодження-
ми опорно-рухового апарату [9, 
13] та визначено періодизацію 
розвитку силових видів адаптив-
ного спорту [12]. 

Разом з тим, характерною 
ознакою сучасного наукового зна-
ння щодо історичних аспектів 
розвитку силових видів адаптив-
ного спорту є відсутність уніфі-
кованого підходу до вивчення 
історичних аспектів розвитку 
силових видів спорту як складо-
вої адаптивного спорту, наявність 
протиріч у вивченні історичного 
досвіду, аналізу та виявленні особ-
ливостей функціонування сило-
вих видів адаптивного спорту 
серед спортсменів різних нозоло-
гічних груп [12, 13].

Тому метою дослідження є 
виявлення передумов та законо-
мірностей розвитку силових ви-
дів адаптивного спорту впродовж 
кінця ХХ − початку ХХІ століття.

Методи та організація дослі-
дження. Для вирішення постав-
леної мети були використані такі 
методи: аналогія, аналіз, синтез, 
абстрагування, індукція, екстра-
поляція, документальний метод, 
порівняльно-історичний метод, 
ретроспективний метод. Протя-
гом дослідження проаналізовано 
543 спеціалізованих видання на-
уково-методичної літератури та 
всесвітньої інформаційної мережі 
Інтернет, серед яких 129 робіт за-
кордонних авторів. 

Документальний метод було 
використано з метою виявлення 
історчиних фактів щодо зарод-
ження та розвитку силових ви-
дів спорту як складової частини 
адаптивного спорту. З метою ви-
явлення кількісних показників 
функціонування пауерліфтингу 
в структурі адаптивного спорту 
було проаналізовано протоколи 
змагань з пауерліфтингу Пара-
лімпійських Ігор (1996-2004 рр.), 

протоколи міжнародних змагань з 
пауерліфтингу серед спортсменів 
з вадами зору (1993-2004 рр.) та 
архівні документи Міжнародного 
Паралімпійського Комітету. 

Результати дослідження та 
їх обговорення. Відправною точ-
кою розвитку силових видів спор-
ту в структурі адаптивного спор-
ту впродовж кінця ХХ − початку 
ХХІ століття (1993-2004 рр., етап 
проведення Х-XІІ Паралімпій-
ських ігор) стало рішення Міжна-
родного Паралімпійського коміте-
ту щодо визнання пауерліфтингу 
як єдиного силового виду спорту 
для спортсменів з пошкодженням 
опорно-рухового апарату, що має 
виключне право входження в про-
граму Х Паралімпійських ігор.

Х Паралімпійські ігри (1996 
р., м. Атланта, Сполучені Штати 
Америки), в яких взяло участь 
141 спортсмен із 58 країн, стали 
першими змаганнями в програму 
яких входив виключно пауерліф-
тинг [16]. На змаганнях з пауер-
ліфтингу спортсмени вибороли 
30 медалей, а кількість вагових 
категорій, у яких вони змагались, 
склала 10. За результатами загаль-
нокомандного заліку в змаганнях 
з пауерліфтингу на Х Паралімпій-
ських Іграх провідні місця посіли 
спортсмени команд Китаю, Пів-
денної Кореї та Польщі, а за кіль-
кістю нагород найбільш результа-
тивними виступами відзначилися 
команди Єгипту (6 медалей), Ні-
герії, Китаю та Південної Кореї 
(по 4 медалі). Найбільш чисель-
ними серед команд були команди 
Польщі та Сполучених Штатів 
Америки (по 10 осіб), Франції та 
Південної Кореї (по 7 спортсме-
нів) [16]. 

Важливою історичною подією 
кінця ХХ століття стало рішення 
Міжнародного Паралімпійського 
Комітету щодо допуску жінок до 
участі у змаганнях з пауерліфтин-
гу, що вперше було реалізовано у 
другому офіційному чемпіонаті 
Світу серед спортсменів з пошко-
дженням опорно-рухового апара-
ту, який був проведений 1998 р. 
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у м. Дубай (Об’єднані Арабські 
Емірати). У програму XІ Пара-
лімпійських ігор пауерліфтинг 
серед жінок було включено у 
2000 р., на змаганнях у м. Сід-
ней, Австралія.  В історію роз-
витку силових видів адаптивного 
спорту XІ Паралімпійські ігри 
увійшли не тільки як змагання, 
в яких вперше взяли участь жін-
ки, але як змагання, у яких взяла 
участь найбільша кількість учас-
ників за всю історію розвитку 
пауерліфтингу серед спортсменів 
з інвалідністю. Кількість учасни-
ків змагань з пауерліфтингу на XІ 
Паралімпійських іграх склала 258 
спортсменів (166 чоловіків і 92 
жінки), які представляли 67 кра-
їн та виборювали 20 комплектів 
нагород у 20 вагових категоріях. 
Крім того, XІ Паралімпійські ігри 
стали також єдиними змаганнями 
в історії розвитку силових видів 
спорту, в яких спортсмена було 
допущено до участі у змаганнях у 
особистому заліку без зазначення 
національної приналежності.

 На основі аналізу участі пред-
ставників різних команд встанов-
лено, що за результатами загаль-
нокомандного заліку найбільш 
результативними виступами як 
за якісною характеристикою на-
город, так і за кількістю виборе-
них медалей у змаганнях з пауер-
ліфтингу на XІ Паралімпійських 
іграх відзначились команди Ки-
таю, Нігерії та Єгипту [16]. Ко-

манди цих же країн були пред-
ставлені найбільш чисельними 
делегаціями. Так, команда Єгипту 
була представлена 19 спортсме-
нами (10 чоловіків та 9 жінок),  до 
складу команд Нігерії та Китаю 
було включено по 18 спортсменів 
(8 чоловіків й 10 жінок та 9 чоло-
віків й 9 жінок відповідно) [16]. 

Однією з найбільш визначних 
подій початку ХХІ століття в іс-
торії розвитку пауерліфтингу, в 
структурі адаптивного спорту 
стало включення виду спорту в 
програму Всесвітніх ігор серед 
спортсменів з вадами зору. У 2003 
р. у м. Квебек, Канада пройшли ІІ 
Всесвітні ігри серед спортсменів 
з вадами зору, в яких вперше в 
програму змагань було включено 
пауерліфтингу для спортсменів з 
вадами зору. У змаганнях з пау-
ерліфтингу на ІІ Всесвітніх іграх 
серед спортсменів з вадами зору 
взяло участь 39 спортсменів з 
9 країн (Іран, Сполучені Штати 
Америки, Росія, Чехія, Канада, 
Іспанія, Велика Британія, Венесу-
ела, Австрія). У загальнокоманд-
ному заліку провідні позиції по-
сіли команди Ірану, Сполучених 
Штатів Америки та Росії.

Історичний аналіз свідчить, 
що наступною визначною подією 
в розвитку силових видів адап-
тивного спорту стали ХІІ Пара-
лімпійські ігри, які пройшли у 
2004 р. в м. Афіни, Греція. В зма-
ганнях з пауерліфтингу на ХІІ Па-

ралімпійських іграх взяло участь 
229 спортсменів з 69 країн, серед 
яких: 150 чоловіків та 79 жінок 
[16]. За результатами змагань та-
блицю загальнокомандного заліку 
очолили команди Єгипту, Китаю 
та Ірану [16], а за кількістю на-
город найбільш результативними 
виступами відзначилися команди 
Китаю (15 медалей), Єгипту (13 
медалей) і Нігерії (7 медалей). 
Найбільш чисельними серед ко-
манд були команди Китаю (9 чо-
ловіків та 10 жінок) та Єгипту (9 
чоловіків та 7 жінок). 

Оскільки  силові види спорту 
є складовою системи адаптивно-
го спорту  загальні передумови, 
які сприяли розвитку адаптивно-
го спорту як соціального явища, 
мали вплив і на розвиток силових 
видів спорту. Ю.А. Бріскін, С.П. 
Евсеев та А.В. Передрій виділя-
ють такі передумови, що зумови-
ли розвиток адаптивного спорту: 
соціально-культурні, ідеологічні, 
соціально-політичні, соціально-
економічні та особистісні [6]. 
Аналіз отриманих результатів 
свідчить, що виділені авторами 
передумови визначали й законо-
мірності розвитку силових видів 
адаптивного спорту кінця ХХ – 
початку ХХІ століття.  

Так, соціально-політичні пе-
редумови вплинули на включен-
ня в програму Паралімпійських 
ігор змагань з пауерліфтингу се-
ред жінок. Рішення Міжнародно-

Таблиця 1
Кількість стартових груп, вагових категорій, медалей та учасників змагань з пауерліфтингу 

на Паралімпійських іграх (етап проведення Х-XІІ Паралімпійських ігор)

Рік Хронологія Пара-
лімпійських ігор Місце проведення

Кіль-
кість 
країн

Кіль-
кість 

медалей

Кількість 
стартових 

груп

Кількість 
вагових 

категорій

Кількість 
учасників

1996 X Паралім-
пійські ігри

м. Атланта, Спо-
лучені Штати 

Америки
56 30 10 10 141

2000 XІ Паралім-
пійські ігри

м. Сідней, Ав-
стралія 67 60 20 20 257

2004 XІІ Паралім-
пійські ігри м. Афіни, Греція 69 60 20 20 229
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го олімпійського комітету щодо 
включення в програму XXVII  
Олімпійських ігор змагань з важ-
кої атлетики серед жінок стало 
прецедентом для включення зма-
гань з пауерліфтингу серед жінок 
в програму X Паралімпійських 
ігор. 

Крім того, політика Міжна-
родного Паралімпійського Комі-
тету кінця ХХ століття щодо роз-
межування адаптивного спорту 
та олімпійського спорту сприяла 
проведенню міжнародних зма-
гань під патронатом офіційних 
спортивних організацій з відпо-
відних нозологій. Так, чемпіонати 
Світу та Європи з пауерліфтингу 
серед спортсменів з пошкоджен-
ням опорно-рухового апарату по-
чали проводити під патронатом 
Міжнародного Паралімпійського 
Комітету (з 1994 р.), а чемпіона-
ти Світу з пауерліфтингу серед 
спортсменів з вадами зору почали 
проводити під патронатом Між-
народної Спортивної Асоціації 
Сліпих (з 1999 р.).

Соціально-культурні пере-
думови, а саме підвищення со-
ціальної значущості спортивних 
результатів вплинули на рівень 
конкуренції та кількісні показни-
ки участі спортсменів і країн у 
змаганнях із силових видів спор-
ту. Позитивна динаміка кількос-
ті учасників і країн-учасниць в 
міжнародних змаганнях з пау-
ерліфтингу серед спортсменів з 
вадами зору (кількість учасників 
змагань з пауерліфтингу на чемпі-
онаті Світу у 2000 році склала 40 
спортсменів, а країн-учасниць – 9; 
у 2002 році − 44 спортсмени з 11 
країн), а також проведенням між-
народних змагань під патронатом 
Міжнародної федерації спорту 
сліпих дозволило пауерліфтингу 
увійти в програму Всесвітніх ігор 
серед спортсменів з вадами зору.

Порівняльний аналіз кількіс-
них параметрів змагань з пауер-
ліфтингу Х-XІІ Паралімпійських 
ігор дозволив виявити стабіліза-
цію номіналу та кількості вагових 
категорій серед чоловіків і серед 

жінок, а також позитивну динамі-
ку кількості учасників (табл. 1). 

Виявлено лінійну позитивну 
динаміку кількості країн-учас-
ниць змагань з пауерліфтингу на 
Паралімпійських іграх упродовж 
кінця ХХ – початку ХХІ століття 
(табл. 1). Разом з тим,  на кількість 
учасників змагань з пауерліфтин-
гу на Паралімпійських іграх без-
посередньо впливали гендерні 
процеси в паралімпійському русі. 
На фоні включення змагань серед 
жінок спостерігається суттєве 
збільшення кількості учасників 
на змаганнях XІ Паралімпійських 
ігор у порівняні з кількісним по-
казником змагань з пауерліфтин-
гу на X Паралімпійських іграх. 
Разом з тим,  на XІІ Паралімпій-
ських іграх  кількість учасників 
на змаганнях з пауерліфтингу 
зменшилась у порівнянні з кіль-
кісними показниками змагань XІ 
Паралімпійських ігор.

В результаті історичного ана-
лізу розвитку силових видів адап-
тивного спорту впродовж кінця 
ХХ – початку ХХІ століття ви-
явлено такі закономірності: про-
ведення міжнародних змагань з 
пауерліфтингу серед спортсменів 
з інвалідністю під патронатом 
відповідних міжнародних спор-
тивних організацій, включення в 
програму Паралімпійських ігор 
пауерліфтингу серед жінок і па-
уерліфтингу серед спортсменів з 
вадами зору в програму Всесвіт-
ніх ігор, позитивна динаміка кіль-
кості країн-учасниць у змаганнях 
з пауерліфтингу в Паралімпій-
ських іграх.

Висновки. В результаті дослід-
ження встановлено, що загальні 
передумови розвитку адаптив-
ного спорту; такі як: соціально-
культурні, ідеологічні, соціально-
політичні, соціально-економічні 
та особистісні визначали й зако-
номірності розвитку силових ви-
дів адаптивного спорту впродовж 
кінця ХХ – початку ХХІ століття. 

На основі  аналізу історико-
організаційних аспектів функці-
онування силових видів адаптив-

ного спорту протягом кінця ХХ 
– початку ХХІ століття виявлено 
закономірності розвитку: про-
ведення міжнародних змагань з 
пауерліфтингу серед спортсме-
нів з інвалідністю під патронатом 
відповідних міжнародних спор-
тивних організацій, включення в 
програму Паралімпійських ігор 
пауерліфтингу серед жінок і па-
уерліфтингу серед спортсменів з 
вадами зору в програму Всесвіт-
ніх ігор, позитивна динаміка кіль-
кості країн-учасниць у змаганнях 
з пауерліфтингу в Паралімпій-
ських іграх.

Перспективи подальших до-
сліджень пов’язані з виявленням 
тенденцій розвитку силових ви-
дів адаптивного спорту на сучас-
ному етапі.
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