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Анотація. Мета: визначити та провести порівняльний аналіз попередніх досягнень 

призерів чемпіонату світу 2022 року з вільної боротьби. Матеріал та методи. У 

дослідженні використовувалися наступні методи: аналіз науково-методичної інформації та 

джерел Інтернету, аналіз результатів виступів борців, методи математичної 

статистики. Проаналізовано всі виступи спортсменів, які посіли з першого по трете місце 

на чемпіонаті світу 2022 року (м. Белград, Сербія) з вільної боротьби. В цілому 

проаналізовано 40 спортивних кар’єр борців вільного стилю, з них 10 переможців змагань та 

30 спортсменів, які посіли друге та трете місця. З метою порівняльного аналізу спортсмени 

були розподіленні на дві групи: переможці (n=10) та борці, які посіли 2-3 місця (n=30). 

Результати виступів взяті з офіційного сайту міжнародної федерації боротьби United 

World Wrestling. Результати: серед переможців, тільки 30,0 % атлетів були переможцями 

на змагання серед кадетів, в той час як серед призерів цей показник майже на 7 % вище і 

складає 36,7 %. Аналогічна тенденція стосується і досягнень на рівні призерів змагань серед 

кадетів, більше половини (53,3 %) призерів чемпіонату світу 2022 року були призерами на 

кадетських змагання, в той час як тільки 40,0 % переможців чемпіонату світу досягли 

таких успіхів серед кадетів. Слід відмітити, що майже 80,0 % тобто 4 з 5 спортсменів, 

хто посів призові місця на чемпіонаті світу приймали участь на юніорських змагання, 

тобто вже в цьому віці виборювали право представляти свою країну на міжнародних 

змаганнях. Це є певним критерієм, який показує перспективність спортсменів у 

майбутньому. Окремо відзначимо, що досить значна частка (66,7 %) серед переможців 

чемпіонату світу, які зайняли призове місце на юніорських змаганнях то це перше місце, в 

той час що даний показник для спортсменів, які посіли призові місця (2 та 3 місця) склав 

всього 43,7 %. Так 60,0 % серед переможців чемпіонату світу 2022 були переможцями на 

попередніх чемпіонатах світу. Варто зазначити, що 30,0 % переможців не мали досвіду 

участі на змагання такого класу і приймали участь перший раз і одразу перемогли. 

Висновки. Тенденції, коли переможці чемпіонату світу мають менші  здобутки серед 

кадетів та юніорів чим спортсмени, які посіли друге та трете місце на перших погляд є 

відносно парадоксальними та викликають сумніви. Але це пов’язано с певними тенденціями, 

які виникли у цьому конкретному чемпіонаті світу в цьому році: четверо переможців 

змагань з Сполучених Штатів Америки, де міжнародні кадетський та юніорські змагання 

не настільки популярні; відбулася певна зміна борців після тогорічних Олімпійських Ігор; і 

важливим є те що вибірка в 10 спортсменів є невеликою і декілька спортсменів вже 

вносять певні зміни в середні значення.  

Ключові слова: вільна боротьба, змагання, призери, результат, кар’єра. 

 

Вступ. Сучасний світовий спорт 

має постійний розвиток, про що свідчать 

рівень підготовленості спортсменів та 

загальні тенденції. В олімпійському спорті 

істотне значення має цільовий акцент, 

який пов’язаний з перемогою, результатом 

або посіданням певного місця. В цілому 

метою спортивної підготовки є досягнення 
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максимально можливого результату у 

змагальній діяльності. Тому існує постійна 

потреба у дослідженні особливостей 

змагальної діяльності у видах спорту, як  

боротьба, на основі робіт сучасних 

науковців в галузі спорту та інноваційних 

розробок (Bompa, 2009; Абдуллаєв, & 

Ребар, 2018, Платонов, 2020). 

Аналіз змагальної діяльності 

завжди є актуальним питанням в системі 

підготовки спортсменів, він дозволяє 

визначити сучасні тенденції розвитку 

конкретного виду спорту та знайти 

ефективні шляхи вдосконалення атлетів. 

Результати аналізу змагальної діяльності є 

основою для моделювання та  

прогнозування майбутніх результатів 

виступів спортсменів (Голоха, Романенко, 

& Тропін, 2022; Костюкевич, 2014; 

Латишев, та ін., 2019; Тропін, та ін., 2020; 

Tropin, & Chuev, 2017). Дослідження 

деяких світових фахівців (Gulbin, and et al., 

2013; Li, and et al., 2018; Johnston, and et al., 

2018) підтверджує ствердження про 

необхідність або обов’язковість 

досягнення визначеного результату на 

попередніх етапах підготовки для успіху 

виступів у дорослій спортивній кар’єрі на 

міжнародній арені. 

За останній час проведено 

достатньо різного роду робіт пов’язаних з 

аналізом змагальної діяльності, які мали 

певну мету та завдання: з тактики участі у 

змаганнях (Задорожна, 2021), вплив 

міграційних процесів на змагальну 

діяльність (Латишев, та ін., 2022), аналіз 

збірних команд окремих держав 

(Шандригось, 2018; Тропін, та ін., 2020; 

Латишев, та ін., 2020), головні тенденції у 

змагальній діяльності з різних видів 

боротьби (Голоха, & Романенко, 2021; 

Коробейников, & Радченко, 2009; Тропін, 

та ін.., Шандригось, та ін., 2020), аналіз 

змагальної діяльності в залежності від 

вагових категорій (Тропін, Луданов, & 

Галашко, 2020) та стилів ведення сутички 

(Тропін, & Пашков, 2015), вплив вікових 

особливостей на досягнення (Latyshev, and 

et al., 2022), вплив змін з правил змагань до 

змагальну діяльність (Tropin, and et al., 

2018).  

В той же час, чим результати 

аналізу найбільш сучасні, тим краще вони 

характеризують сучасні тенденції 

змагальної діяльності. Актуальність 

дослідження обумовлюються тим, що 

отримані сучасні дані можуть бути 

використані, як модельні характеристики 

для управління тренувального процесу. 

Зв'язок дослідження з науковими 

програмами, планами і темами. Робота 

виконана відповідно до теми НДР кафедри 

фізичного виховання і педагогіки спорту 

спільно з кафедрою спорту та фітнесу 

«Теоретико-практичні засади 

використання фітнес-технологій у 

фізичному вихованні та спорті». 

Мета роботи – визначити та 

провести порівняльний аналіз попередніх 

досягнень призерів чемпіонату світу 2022 

року з вільної боротьби.    

Матеріал та методи дослідження. 

У дослідженні використовувалися 

наступні методи: аналіз науково-

методичної інформації та джерел 

Інтернету, аналіз результатів виступів 

борців, методи математичної статистики.  

Проаналізовано всі виступи 

спортсменів, які посіли с першого по трете 

місце на чемпіонаті світу 2022 року                    

(м. Белград, Сербія) з вільної боротьби. В 

цілому проаналізовано 40 спортивних 

кар’єр борців вільного стилю, з них 10 

переможців змагань та 30 спортсменів, які 

посіли друге та трете місця. З метою 

порівняльного аналізу спортсмени були 

розподіленні на дві групи: переможці 

(n=10) та борці, які посіли 2-3 місця 

(n=30). 

Визначалися наступні показники у 

попередній кар’єрі спортсменів: 

- кількість спортсменів, які мали 

досвід на кадетських змагання (чемпіонати 

континентів та чемпіонати світу): 

переможці (1 місце), призери (1-3 місця) та 

учасники змагань; 

- кількість спортсменів, які мали 

досвід на юніорських змагання 

(чемпіонати континентів та чемпіонати 

світу): переможці (1 місце), призери (1-3 

місця) та учасники змагань; 
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- кількість спортсменів, які 

приймали участь або посіли призові місця 

на чемпіонатах світу до виступів в 2022 

році.   

Аналіз проводився окремо 

спортсменів, які посіли перше місце та 2-3 

місця на чемпіонаті світу 2022 року. 

Порівняльний аналіз дозволив визначити 

наскільки здобути між цими двома 

групами є важливими.  

Дані виступів взяті з офіційного 

сайту міжнародної федерації боротьби 

United World Wrestling 

(https://unitedworldwrestling.org/).  

Результати дослідження та їх 

обговорення. Центральним елементом є 

спортивні змагання, вони визначають всю 

систему підготовки спортсменів. Без 

змагань неможливе існування самого 

спорту (Bompa, 2009; Платонов, 2020), які 

«визначає всю систему організації, 

методики і підготовки спортсменів для 

результативної змагальної діяльності.». 

Аналіз виступів спортсменів на 

офіційних міжнародних змаганнях 

дозволяє визначити особливості та 

тенденції спортивних кар’єр спортсменів. 

Далі наведено результати аналізу 

досягнень спортсменів, які посіли перші 

три місця на чемпіонату світу 2022 року з 

вільної боротьби.  

На рисунку 1 наведено відсоток 

борців, які перемогли, посіли призові 

місця або приймали участь в  змаганнях 

серед кадетів. Окремо представлено 

показники для переможців чемпіонату 

світу та спортсменів, які посіли 2 та 3 

місця. 

 
 

Рис. 1. Відсоток борців, які перемогли, посіли призові місця або приймали участь в  

змаганнях серед кадетів 

  

З аналізу отриманих даних можна 

стверджувати, що призери (спортсмени, 

які посіли друге та третє місця) мали кращі 

показники на змаганнях серед кадетів у 

своїй спортивні кар’єрі, що в цілому 

породжує півні протиріччя в системі 

спортивної підготовки стосовно шляхів 

вдосконалення перспективних спортсменів 

у спортивній боротьбі. Так серед 

переможців, тільки 30,0 % атлетів були 

переможцями на змагання серед кадетів, в 

той час як серед призерів цей показник 

майже на 7 % вище і складає 36,7 %. 

Аналогічна тенденція стосується і 
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досягнень на рівні призерів змагань серед 

кадетів, більше половини (53,3 %) призерів 

чемпіонату світу 2022 року були 

призерами на кадетських змагання, в той 

час як тільки 40,0 % переможців 

чемпіонату світу досягли таких успіхів 

серед кадетів.  

Слід зазначити, якщо розглядати 

досягнення серед кадетів, як певну 

сходинку у кар’єрі спортсменів у вільній 

боротьбі, то аналіз показав, що в 

середньому трохи більше половини               

(57,5 %) всіх спортсменів приймали участь 

на змаганнях серед кадетів. І тільки 40,0 % 

спортсменів, які посіли перше місце на 

чемпіонаті світу 2022 приймали участь на 

кадетських змаганнях, але вони всі           

(100,0 %) посіли призові місця та 75,0 % 

перемогли на цих змаганнях. Серед 

спортсменів, які посіли 2 та 3 місця на 

чемпіонаті світу та приймали участь на 

кадетських змаганнях, 84,2 % та 58,0 % 

посіли призові та перше місця на 

кадетських змаганнях відповідно. Аналіз 

показав, що в цілому показник досягнень 

серед кадетів не є визначальним для 

досягнень серед дорослих. 

На рисунку 2 представлено відсоток 

борців, які перемогли, посіли призові 

місця або приймали участь в змаганнях 

серед юніорів. Також окремо наведено 

показники для переможців чемпіонату 

світу та спортсменів, які посіли 2 та 3 

місця.  

 
 

Рис. 2. Відсоток борців, які перемогли, посіли призові місця або приймали участь в  

змаганнях серед юніорів 

 

Аналіз показує, що відносно не 

велика кількість спортсменів серед 

призерів чемпіонату світу 2022 були 

переможцями на змаганнях серед юніорів: 

20,0 % та 23,3 % спортсменів серед 

переможців та 2-3 місця відповідно. У 

порівнянні, досягнення серед юніорів 

даний показник нижче, чим досягнення з 

показниками серед кадетів, що також 

викликає півні протиріччя. Розглядаючи 

наступний показник, досягнення 

спортсменів призових місць на юніорських 

змаганнях відсоток спортсменів, які 

здобували призові місця на юніорських 

змаганнях також вище серед спортсменів, 

які посіли друге та третє місця у 

порівнянні з спортсменами, які посіли 
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перше місце: 53,3 % проти 30,0 % 

відповідно. 

Слід відмітити, що майже 80,0 % 

тобто 4 з 5 спортсменів, хто посів призові 

місця на чемпіонаті світу приймали участь 

на юніорських змагання, тобто вже в 

цьому віці виборювали право представляти 

свою країну на міжнародних змаганнях. Це 

є певним критерієм, який показує 

перспективність спортсменів у 

майбутньому. Окремо відзначимо, що 

досить значна частка (66,7 %) серед 

переможців чемпіонату світу, якщо 

зайняли призове місце на юніорських 

змаганнях то це перше місце, в той час що 

даний показник для спортсменів, які 

посіли призові місця (2 та 3 місця) склав 

всього 43,7 %. 

Такі тенденції, коли переможці 

чемпіонату світу мають менші  здобутки 

чим спортсмени, які посіли друге та трете 

місце на перших погляд є 

парадоксальними та  викликають 

протиріччя. Але це пов’язано с певними 

тенденціями, які виникли у цьому 

конкретному чемпіонаті світу в цьому 

році: достатня кількість переможців (n=4) 

змагань з Сполучених Штатів Америки, де 

міжнародні кадетський та юніорські 

змагання не настільки популярні; 

відбулася певна зміна борців після 

тогорічних Олімпійських Ігор; і важливим 

є те що вибірка в 10 спортсменів є 

невеликою і декілька спортсменів вже 

вносять певні зміни в середні значення.  

На рисунку 3 представлено 

кількість борців у відсотках, які 

перемогли, посіли призові місця або 

приймали участь на попередніх 

чемпіонатах світу серед дорослих. Окремо 

розглянуті показники для переможців 

чемпіонату світу та спортсменів, які посіли 

друге та третє місця. 

 

 
 

Рис. 3. Відсоток борців, які перемогли, посіли призові місця або приймали участь на 

попередніх чемпіонатах світу серед дорослих 

 

При аналізі досягнень на 

попередніх чемпіонатах світу, в цілому 

можна відокремити іншу тенденцію, де 

переможці чемпіонату світу 2022 мають 

більш кращі здобутки раніше на 

чемпіонатах світу ніж спортсмени, які 

посіли другі та треті. Підтверджується 

попередні результати дослідження, що 

чемпіони світу мають досить відрізняючи 

результати на попередніх змаганнях. Так 
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60,0 % серед переможців чемпіонату світу 

2022 були переможцями на попередніх 

чемпіонатах світу. Варто зазначити, що 

30,0 % переможців не мали досвіду участі 

на змагання такого класу і приймали 

участь перший раз і одразу перемогли.  

Стосовно спортсменів, які посіли 

друге та третє місця: майже всі (83,3 %) 

мали попередній досвіт участі на 

чемпіонатах світу серед доросли до 

чемпіонату світу 2022 року, тобто тільки 

16,7 % виступали перший раз і посіли 

призові місця. В той же час, серед цих 

спортсменів раніше було 20,0 % 

переможців, але до цього 53,3 % вже були 

призерами змагань та стали знову. 

Висновки.  

З аналізу отриманих даних можна 

стверджувати, що призери (спортсмени, 

які посіли друге та третє місця) мали кращі 

показники на змаганнях серед кадетів у 

своїй спортивні кар’єрі, що в цілому 

породжує півні протиріччя в системі 

спортивної підготовки стосовно шляхів 

вдосконалення перспективних спортсменів 

у спортивній боротьбі. Такі тенденції, коли 

переможці чемпіонату світу мають менші  

здобутки серед кадетів та юніорів чим 

спортсмени, які посіли друге та трете 

місце на перших погляд є відносно 

парадоксальними та викликають сумніви. 

Але це пов’язано с певними тенденціями, 

які виникли у цьому конкретному 

чемпіонаті світу в цьому році: четверо 

переможців змагань з Сполучених Штатів 

Америки, де міжнародні кадетський та 

юніорські змагання не настільки 

популярні; відбулася певна зміна борців 

після тогорічних Олімпійських Ігор; і 

важливим є те що вибірка в 10 спортсменів 

є невеликою і декілька спортсменів вже 

вносять певні зміни в середні значення. 

При аналізі досягнень на попередніх 

чемпіонатах світу, в цілому можна 

відокремити іншу тенденцію, де 

переможці чемпіонату світу 2022 мають 

більш кращі здобутки раніше на 

чемпіонатах світу ніж спортсмени, які 

посіли другі та треті. Так 60,0 % серед 

переможців чемпіонату світу 2022 були 

переможцями на попередніх чемпіонатах 

світу. Варто зазначити, що 30,0 % 

переможців не мали досвіду участі на 

змагання такого класу і приймали участь 

перший раз і одразу перемогли.  

Перспективи подальших 

досліджень у даному напрямку будуть 

спрямовані на проведення порівняльного 

аналізу з результатами попередніх 

чемпіонатів світу впродовж всього 

олімпійського циклу.   

Конфлікт інтересів. Автори 

відзначають, що не існує ніякого 

конфлікту інтересів. 

Джерела фінансування. Ця стаття 

не отримала фінансової підтримки від 

державної, громадської або комерційної 

організації.
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Abstract. Latyshev M., Polianychko O., Volsky D., Lakhtadyr O., Rybak L.  Analysis of 

the previous achievements of the medalists of the 2022 World Championship in freestyle 

wrestling.  Purpose: to determine, to conduct a comparative analysis, to analyze the previous 

achievements of the prize-winners of the 2022 World Championship in freestyle wrestling. Material 

and methods. The research used the following methods: analysis of scientific and methodological 

information and Internet sources, analysis of the results of wrestlers' performances, methods of 

mathematical statistics. All performances of athletes who took first to third place at the 2022 World 

Championship (Belgrade, Serbia) in freestyle wrestling were analyzed. In total, 40 sports careers of 

freestyle wrestlers were analyzed, including 10 competition winners and 30 athletes who took 

second and third place. For the purpose of comparative analysis, athletes were divided into two 

groups: winners (n=10) and wrestlers who took 2-3 places (n=30). The results of the performances 

are taken from the official website of the international wrestling federation United World Wrestling. 

Results: аmong the winners, only 30,0 % of the athletes were winners at the cadet competition, 

while among the prizewinners, this indicator is almost 7 % higher and is 36,7 %. A similar trend 

applies to achievement at the level of Cadet event medalists, with more than half (53,3 %) of the 

2022 World Cup medalists being Cadet event medalists, while only 40,0 % of World Cup winners 

achieved such success among Cadets. It should be noted that almost 80,0 %, i.e., 4 out of 5 athletes 

who won prizes at the world championship took part in junior competitions, that is, already at this 

age they chose the right to represent their country at international competitions. This is a certain 

criterion that shows the prospects of athletes in the future. Separately, we should note that a fairly 

significant share (66,7 %) among the winners of the World Championship, if they took the prize 

place at the junior competitions, this is the first place, while this indicator for the athletes who took 

the prize places (2nd and 3rd places) was only 43,7 %. Thus, 60,0 % of the winners of the 2022 

World Cup were winners of previous World Cups. It is worth noting that 30,0 % of the winners had 

no experience of participating in competitions of this class and took part for the first time and 

immediately won. Conclusions. The trends, when the winners of the world championships have 

smaller achievements among cadets and juniors than athletes who took second and third place at 

first glance are relatively paradoxical and cause doubts. But this is due to certain trends that have 

emerged in this particular world championship this year: four event winners from the United States 

of America, where international cadet and junior events are not as popular; there was a certain 

change of wrestlers after that year's Olympic Games; and it is important that the sample of 10 

athletes is small and several athletes already make certain changes in the average values. 

Keywords: free-style wrestling, competition, prize-winners, result, career. 
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