
Аналіз різних форм оздоровчих, рухових активностей показав значення їх 
використання для людей різного віку, статі, фізичної підготовленості, 
схильностей та інтересів. Увібравши в себе різні стилі і напрямки гімнастичних 
шкіл, досягнення світової культури, у тому числі і фізичної, вони зуміли втілити в 
собі цінності фізичної досконалості, пластичної гармонії і міцного здоров'я.
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МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОРТСМЕНІВ (НА ПРИКЛАДІ 
ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ)

Валентина Леонова, Наталія Борецька, Наталія Шельчук 
Львівський державний інститут фізичної культури 

Останнім часом у наукових дослідженнях стали приділяти велику увагу 
вивченню модельних характеристик спортсменів. У розробці теоретичних 
концепцій цієї проблеми істотну роль зіграли роботи В.В. Кузнецова, А.А. 
Новикова, Б.Н. Шустіна [19].

Модель спортсмена - це опис того, яким повинний бути спортсмен вищої 
кваліфікації на різних етапах підготовки.

З поняття моделі - як сукупності параметрів, що забезпечують визначений 
рівень спортивної майстерності - випливає поняття "модельні характеристики", 
що характеризують ідеальний стан спортсмена [10].

Відповідно до поняття модельних характеристик - модель найсильніших 
спортсменів ділиться на частини, що розташовуються по ступені значимості на 
трьох рівнях:

1- й рівень - спортивна модель, що включає показники змагальної 
діяльності.

2- й рівень - модель спортивної майстерності, що припускає модельні
характеристики по спеціальній фізичній підготовці (СФП), технічній і тактичній 
підготовці. Модельні характеристики СФП ,.

3-й рівень - модель спортивних можливостей, що включає функціональну 
підготовку, морфологічні особливості, вік, спортивний стаж (3\.

Якщо має місце неузгодженість однієї з характеристик, то за результатами 
аналізу можна судити про комплекс засобів тренування і вибірково впливати на 
відстаючі сторони тренувального процесу.
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Для здійснення ефективності керування спортивною підготовкою важливо 
знати не тільки спортивний ідеал, але і проміжні моделі, що характеризують 
спортсмена на окремих етапах становлення спортивної майстерності, де 
пред'являються різн і ВИМОГИ ДО ТИХ або інших систем організму [14].

При створенні модельних характеристик необхідно виділяти:
1) загальні - генеральні характеристики;
2) загальні для групи видів спорту;
3) специфічні модельні характеристики.
Стосовно до художньої гімнастики можна відзначити наступне, що 

зростаюча конкуренція, складність вправ спричинили виражену спеціалізацію в 
індивідуальних і групових вправах, а спеціалізація, безумовно, потребує і 
розробку модельних характеристик, і вивчення специфіки відбору і 
комплектування команди.

Модель спортивної майстерності
Спортивне тренування - це керований процес. Керування і "керованість 

системи" не виникають як самоціль, вони виникають там, де вирішуються задачі. 
Процес спортивного тренування визначають як складну багатопланову систему 
керування станом спортсмена [6].

Модель спортивної майстерності, як говорилося вище, включає модельні 
характеристики спеціальної фізичної, технічної і тактичної підготовленості. 
Питанню вивчення СФП гімнастів у спеціальній літературі приділяється достатня 
увага. В даний час розроблено велику кількість контрольних вправ для оцінки 
різних сторін підготовленості [3].

Ю.В. Верхошанський визначає структуру спеціальної фізичної 
підготовленості як взаємодію окремих складової цієї підготовленості в якісній 
сукупності спортсменів. Розуміння структури відрізняється від розуміння складу 
СФП, структура фізичної підготовленості спортсменів різних спеціалізацій, як 
показують численні дослідження, детермінована специфікою організації 
тренувального процесу і якісних особливостей розвитку моторних систем, 
властивих конкретному індивідові.

"Під складом структури СФП мається на увазі комплекс якісно 
специфічних форм працездатності, об'єктивно властивій людині і визначаючий 
успіх його рухової діяльності" [5].

Тести, що застосовуються в художній гімнастиці, нічим не відрізняються 
від тестів, що проводяться в інших видах спорту, у зв'язку з цим тестування 
повинне проводитися з урахуванням якості виконання контрольних вправ. 
Розроблена система тестів дозволяє порівнювати рівень розвитку фізичних 
якостей, простежити динаміку їхніх змін, дати педагогічну оцінку по кожній 
якості [8].

У практиці педагогічного контролю рекомендується використовувати 
тільки ті контрольні вправи, що задовольняють 3 вимогам: по-перше, віковим і 
кваліфікаційним особливостям дітей; по-друге, специфіці спортивної 
спеціалізації; по-третє, критеріям теорії тестів.

Як відзначає М.А.Годик [7]. створення програми контролю містить у собі 
наступні етапи: 1) логічний аналіз змагальної діяльності; 2) підбор тестів; 3) 
розробку методик; 4) конкретне тестування; 5) математико-статистичний аналіз 
результатів тестування !ї' вйявленням надійних і інформативних тестів; 6)
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складання батареї тестів і розробка нормативних вимог і шкал оцінок по кожному 
з них.

Там, де потрібна якісна оцінка виконавської майстерності, застосовується 
метод експертних оцінок. Цей метод заснований на візуальних оцінках якості 
виконання вправ шляхом зіставлення з якимсь "еталоном". Масове обстеження 
гімнасток різної кваліфікації і віку по математично обґрунтованій батареї тестів із 
застосуванням комплексної системи оцінювання дозволило виділити рівні СФП 
гімнасток 14-18, 10-13, 8-9 років [9]. Градація рівнів спеціальної фізичної 
підготовленості дає можливість визначати ступінь розвитку фізичних якостей 
окремих гімнасток на різних етапах підготовки і вносити відповідні корективи в 
тренувальний процес. Еталонна модель якості виконання тестів знаходиться в 
діапазоні 11-12 балів.

Представлені модельні характеристики СФП гімнасток С.И. Кувшиннікової 
[11] говорять про виражену тенденцію росту рівнів показників у тестах і можуть 
служити орієнтиром для педагогічного контролю.

На основі багаторічних досліджень з використанням методів динамічних 
спостережень і поперечних зрізів С.И. Ляссотович, Н.А. Мінаева, Е.Ю. Розин [12] 
розробили таблиці з оцінками "добре", "задовільно" і "погано" по розмірах тіла, 
по показниках фізичних якостей, характеристиці жировідкладення, стану кістяка 
й іншим параметрам для практичного використання при відборі і прогнозуванні 
здібностей до занять гімнастикою при наборі дітей у початкові групи, групи 
спортивної майстерності і збірні команди.

Дослідження виявили, що діти вже на початку занять спортом 
відрізняються від тих, що не займаються спортом, гарною гнучкістю і 
координаційними здібностями, високим розвитком сили і швидкості.

Виділено 150 факторів, що впливають на спортивну майстерність, їхнє 
значення може підвищуватися в залежності від етапу підготовки і задач. Усі ці 
фактори можна характеризувати як керовані, тобто як такі, що змінюються.

Розвиткові фізичних якостей гімнасток присвячена значна кількість робіт 
[4, 11, 12 та ін.]

У дослідженнях з вивчення рівня розвитку фізичних якостей, проведених 
на спортсменах, що займаються художньою гімнастикою, показано, що 
найбільша увага приділяється силовій підготовці, стрибучості, вихованню 
почуття рівноваги і гнучкості, як ведучій якості.

Така спрямованість робіт пояснюється специфікою виду спорту, з його 
складно координованими рухами, виконуваними із субмаксимальною 
потужністю.

Одним з показників підготовленості в художній гімнастиці є рівень 
розвитку стрибучості, однак крім кількісних показників необхідно враховувати і 
естетичну сторону виконання стрибків.

Цікаво відзначити, що існує нерівномірність у прояві якості стрибучості. 
Т ік , з 9 до 12 років спостерігається поступове зростання рівня стрибучості, у 13- 
.4 років приріст сповільнюється, а в 15 років збільшується і досягає максимуму, 
.піком ймовірно, що саме низьким зростанням даної якості, особливо в період 

статевого дозрівання, а також низькими темпами приросту відносної сили 
т-ззгиначів ніг і пояснюється відставання у швидкісно-силовій підготовленості 
спортсменок.
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Проведений аналіз класифікаційної програми КМС і МС по художній 
гімнастиці показав, що максимальна рухливість кульшового суглоба у вправах 
без предмета складає 82 % від всіх елементів, що оцінюються, а у вправах із 
предметами - 50 %. При цьому виконання рухів із значною амплітудою (180° і 
більш) зв'язано з заходженням країв суглобних поверхонь [16].

Дослідженню функції рівноваги у спортсменок, які займаються художньою 
гімнастикою, присвячений ряд робіт. Це важлива якість, тому що з її порушенням 
зв’язано 42 % помилок у вправах без предмета [2].

В даний час постає питання про необхідність цілеспрямованого розвитку 
фізичних якостей у художній гімнастиці і розробці системи педагогічного 
контролю.

Робота М. Банкова [20] присвячена виявленню фізичних якостей у 
художній гімнастиці і їхньому ранжируванні в порядку значущості, дозволила 
розробити систему педагогічного контролю загальної і спеціальної фізичної 
підготовленості гімнасток.

Вивчення основних параметрів фізичного розвитку, різних сторін 
спеціальної фізичної підготовленості перспективних гімнасток 13-18 років, 
дозволило припустити можливість розробки модельних характеристик, що 
враховують вікові особливості росту спортивної майстерності і на цій основі 
удосконалити педагогічний контроль [15].

Аналогічне дослідження проводили Н.М. Колотилова [9] В.А. Баландін [4]. 
Основний напрямок роботи Н.М. Колотилової - це розробка практичних 
рекомендацій з відбору гімнасток 11-12 років на етапі спортивного 
удосконалювання.

Ця робота показала, що для кожної вікової групи характерна специфічна 
структура фізичної підготовленості з наявністю певних взаємозв'язків між 
морфологічними показниками, параметрами рухової функції і спортивно- 
технічними результатами. При цьому вона відзначає, що в досягненні високих 
спортивних результатів важливе значення має не стільки високий рівень розвитку 
фізичних якостей, скільки їхнє оптимальне співвідношення. Автор визначила 
прогностичну значимість для відбору силових, швидкісно-силових якостей, якості 
швидкості і морфо-функціональних показників.

Питання педагогічного контролю в широкому віковому аспекті 
розкриваються в роботі Ж.Е. Фірільової [17]. Автором аналізуються особливості 
розвитку тотальних розмірів тіла (довжини тіла, ваги, обхвату грудей) і рухових 
якостей спортсменок, що займаються художньою і спортивною гімнастикою. Це 
дозволило визначити тип фізичного розвитку і необхідний рівень розвитку 
основних рухових якостей.

Модель спортивних можливостей
Модель спортивних можливостей включає: функціональну підготовку, 

морфологічні особливості, вік, спортивний стаж.
Істотним компонентом відбору є морфологічний статус спортсмена, на 

який, на жаль, дотепер і тренери, і дослідники звертають недостатню увагу, хоча 
відомо, що, являючи собою матеріальну основу рухової діяльності людини, у 
тому числі і його фізичних якостей, морфологічні ознаки якщо не визначають, то 
багато в чому сприяють досягненню спортивної майстерності.

Серед модельних характеристик техніки, стратегії і тактики психологічної і 
моторної діяльності спортсменів має місце і морфофункціонал-ьне моделювання.
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Л.И. Гальчинська при опитуванні 20 фахівців з художньої гімнастики 
виявила, що при відборі не враховувалися морфологічні ознаки. 70 % опитаних 
нею на 1-е місце поставили виразність, стрибучість, гнучкість, музикальність; на 
2-е - працелюбність, координацію рухів; на 3-і місце - стійкість і психологічну 
урівноваженість.

Це пояснюється, імовірно, тим, що досліджені гімнастки вже пройшли 
перші два етапи попереднього відбору.

Значимість морфофункціональних модельних характеристик спортсменів 
обумовлена тим, що вони містять комплекс показників з різним ступенем 
мінливості. Одні з цих ознак з високим ступенем генетичної обумовленості 
можуть бути використані як критерії відбору, інші, що знаходяться переважно у 
своєму розвитку під впливом зовнішніх факторів, зокрема, фізичних вправ, 
можуть служити показниками стану спортсмена при динамічних спостереженнях 
на окремих етапах багаторічної підготовки спортсменів.

Якщо визнати правильною концепцію про те, що форма і функція 
взаємозалежні, те це змушує припустити існування так званих спортивних типів. 
Це не важко помітити, спостерігаючи спортсменів: певна "сухорлявість" бігунів, 
"м’язистість" штангістів, "габаритність" метальників та ін. [16].

У спортивній практиці виробилися визначені уявлення про морфологічні 
типи спортсменів (зріст, вага, тип статури та ін.). Пошуки "спортивного типу" 
мають свою давню історію. Ще в 1887 році чеський учений М. Стеггерда написав 
книгу "Фізичні характеристики атлетів". Однак розквіт спортивної 
конституціології приходиться на 20-і роки нашого сторіччя. Модель спортсмена 
кожної спеціалізації повинна містити комплекс інформативних даних різної 
дисциплінарної приуроченості [18].

Відомо, що багато видів спорту пред'являють строго визначені вимоги до 
морфологічної організації спортсменів, котра оцінюється по трьох комплексних 
ознаках: тотальним розмірам, тобто пропорціям тіла і конституції (статурі або 
соматотипу), тобто відбувається штучний відбір спортсменів, що володіють 
найбільш придатними для даного виду спорту ознаками [13].

Таким чином, проведений нами аналіз літературних даних дозволив нам в 
подальшій роботі з розробки програми відбору дівчаток для спортивного 
тренування з художньої гімнастики врахувати модельні характеристики 
спортсменок.
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Summary
In article on example of calisthenics help into model sportswomen descriptions, are 
thrown open basic intercommunication conformities to natural laws of different aspects 
of functional indexes morphological, and sporting trade, that necessary to take into 
account attached to selection the girls to employment calisthenics.

КООРДИНАЦІЙНІ ВПРАВИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТРІЛЬЦІВ
Віктор Пятков, Євген Павлюк, Зорян Поляник, Сергій Банах, Оксана Павлюк 

Львівський державний інститут фізичної культури 
Проблема. Зростаюча щільність досягнень та конкуренція на світовій 

спортивній арені визначає об'єктивну необхідність удосконалення техніко-
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