
Анатолій Новописьменний – рекордсмен з пауерліфтингу,  

гордість факультету фізичного виховання 

 

 

Анатолій Новописьменний – майстер спорту України міжнародного 

класу з пауерліфтингу, чемпіон Світу та Європи, рекордсмен.  Народився в 

селі Кірове Кобеляцького району Полтавської області. Розпочав займатися 

пауерліфтингом з 14 років, займався самостійно у школі зі штангою, потім 

потрапив до тренера в Кобеляках Олександра Горбенка, де й розпочав 

займатися пауерліфтингом.  

Наступним тренером у Полтаві став Валерій Маник, який проводив 

тренування в тренажерному залі ПНПУ імені В.Г. Короленка. Коли з’явився 

досвід виступів і покращився результат, наприкінці 2014 року виступив на 

чемпіонаті України, де посів перше місце у ваговій категорії до 83 кг. Відтоді 

виступав п’ять років поспіль у національних змаганнях, пальмою першості не 

поступався.  

Перший міжнародний виступ був у 2015 році на Чемпіонаті Європи 

серед юніорів, де посів друге місце у ваговій категорії до 83 кг. Наступного 

2019 року на Чемпіонаті Світу серед юніорів переміг і отримав золоту 

нагороду. 



 У 2017 році Анатолій вступив до магістратури 

ПНПУ імені В. Г. Короленка та розпочав працювати у спортивному клубі 

«Олімп» з тренером Олександром Рагуліним.  Основні яскраві перемоги  

почалися з 2018 року. У 2018 році став чемпіоном Європи та Світу з 

пауерліфтингу у ваговій категорії 93 кг і встановив три світових рекорди. У 

вазі до 93 кг світовий рекорд Анатолія Новописьменного становить 853 кг у 

сумі. У 2019 році Анатолій виконав присідання зі штангою з результатом 

331 кг, побивши світовий рекорд серед дорослих – 320 кг.  

На чемпіонаті України у 2019 році, Анатолій підняв суму 870 кг, а 

світовий рекорд був 853 кг, так встановив новий світовий рекорд. 

У 2020 році за високі здобутки у спорті на чемпіонатах Світу та Європи 

Анатолій Новописьменний був нагороджений грошовим сертифікатом та 

почесною грамотою від Полтавської міської ради. Факультет фізичного 

виховання пишається спортсменом та бажає нових перемог на змаганнях та 

встановлення світових рекордів.  

Нещодавно Анатолій повернувся з Чемпіонату України (6 квітня 

2021 року), де був встановив новий рекорд Полтавщини з жиму лежачи 

227,5 кг. 

Відео можна переглянути за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=p_Q3YKakp2o 

https://www.youtube.com/watch?v=u-tmp9vdvw4 
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