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(першого року тренувань) 

 

Вікторія КИДОНЬ 
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Анотація. У статті представлено рівень технічної підготовленості спортсменок, які займаються ес-
тетичною гімнастикою на етапі спеціалізованої базової підготовки першого року тренувань. Для визна-
чення рівня технічної підготовленості використовувався метод педагогічного тестування відповідно до 
програми ДЮСШ України з естетичної гімнастики та відеоаналіз змагальної діяльності чемпіонату Украї-
ни та світу. Аналіз результатів дозволив визначити основні недоліки в технічній підготовленості та рівень 
технічної майстерності гімнасток й на підставі отриманих даних зробити корекцію навчально-тренуваль-
ного процесу щодо їх удосконалення.  
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Удосконалення 
спортивно-технічної майстерності значною мірою сприяє прояву інших сторін тренованості, а 
також використанню всіх накопичених спортсменом функціональних можливостей. Вивчен-
ня особливостей технічної підготовленості спортсмена базується на узагальненні передової 
практики і аналізі техніки змагальної діяльності.  

Удосконалення системи підготовки спортсменок висуває нові вимоги щодо оптимізації 
рівня технічної підготовленості в навчально-тренувальному процесі та змагальної діяльності 
таких видів спорту як художня гімнастика, спортивна аеробіка, спортивна гімнастика та спо-
ртивна акробатика. У вказаних видах спорту розроблялися техніки виконання гімнастичних 
вправ, піднімалися питання удосконалення фізичних якостей гімнастів, акцентувалася увага 
на хореографічній підготовці спортсменок (Т.Ю. Круцевич, 2005, 2009, Л.Я. Аркаєв, А.Б. Плот-
кін, 1983). Водночас у доступній науково-методичній зарубіжній та вітчизняній літературі 
дослідження питань, які присвячені особливостям побудови навчально-тренувального проце-
су, становлення технічної майстерності елементів різної групи складності в естетичній гімна-
стиці, відсутні. У зв’язку з цим, підготовка спортсменок актуалізує пошук нових наукових 
підходів й оперативне внесення у спортивну практику інноваційних методик спортивної під-
готовки на різних етапах підготовки. Тому, ураховуючи ускладненість програми з естетичної 
гімнастики на етапі поглибленого тренування, актуальною проблемою є удосконалення тех-
нічної підготовленості гімнасток, а саме елементів вищої групи складності.  

Ґрунтуючись на аналізі даних спеціальної наукової та методичної літератури, можна 
сказати, що практичні завдання вдосконалення техніки рухових дій в естетичній гімнастиці 
належать до найбільш пріоритетних при підготовці спортсменок у зазначеному виді спорту. 
Необхідність вирішення цього питання, передусім, зумовлена постійною модернізацією тех-
нічних умов проведення змагань.  

На думку багатьох вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, основним резервом у реалі-
зації потенціалу гімнасток є техніка виконання змагальних вправ, тобто техніка рухових дій. 
Як відзначається в спеціальній літературі, вдосконалення техніки рухових дій здійснюється за 
рахунок зміни форми рухів, збільшення рівня фізичних якостей і врахування індивідуальних 
особливостей спортсменок. У цьому віці моторика робиться різноманітною, але втрачається 
грація, з'являється незграбність, уповільнення й одночасно вибуховість моторних функцій. 

Тому вивчення особливостей побудови навчально-тренувального процесу, становлення 
технічної майстерності елементів різної групи складності в естетичній гімнастиці вимагає 
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пошуку нових наукових підходів і оперативного внесення в спортивну практику інноваційних 
методик спортивної підготовки на різних етапах підготовки [7, 8]. 

Роботу виконано згідно з темою 2.6 «Теоретико-методичні основи удосконалення тре-
нувального процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсме-
нів» Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. Міністерства 
України освіти і науки, молоді та спорту України. 

Мета дослідження: визначити рівень технічної підготовленості спортсменок, які займа-
ються естетичною гімнастикою на початку навчального року та переходу до етапу спеціалізо-
ваної базової підготовки. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення наукової та методичної літератури, педа-
гогічне тестування відповідно до програми ДЮСШ України з естетичної гімнастики, аналіз 
змагальної діяльності. 

Викладення основного матеріалу. Для визначення рівня технічної підготовленості на 
початку навчального року та переходу до етапу спеціалізованої базової підготовки викори-
стовували тести відповідно до програми ДЮСШ України з естетичної гімнастики. У тесту-
ванні брали участь 24 гімнастки розрядів КМС і МС, які виступають на Всеукраїнському і 
міжнародному рівнях. 

Були обрані тести, які є в кожній змагальній вправі, лише рухи тіла можуть варіюватися. 
Це зв’язка з двох (хвиля назад, помах зверху вниз) і трьох рухів тіла (бічна хвиля, нахил убік, 
стиснення), зв’язка з двох стрибків (стрибок кроком у кільце, «козак» із ногою вбік, корпус 
від ноги), зв’язка з двох рівноваг («турлян на 360°» з ногою убік за допомогою руки, корпус у 
нахилі від ноги, «циркуль» без торкання полу, амплітуда 180°) – це обов’язкові елементи, а 
також додаткова зв’язка, яка складається з повороту і стрибка (загальна кількість 5 тестів).  

Аналіз результатів технічної підготовленості гімнасток 16 років і старше, групи спеціа-
лізованої базової підготовки виявив, що всі показники характеризуються неоднорідністю ре-
зультатів (v від 18,55% до 26,65%). Показники виконання зв’язки з двох рухів тіла відповіда-
ють рівню «добре» і становлять 4,07±0,75. За всіма іншими тестами отримали оцінку «задові-
льно». Найгірше дівчата виконали зв’язку з трьох рухів тіла, тут вимагається виконати всі три 
рухи без зупинки, плавно переходячи від одного руху до іншого, особливо було складно зро-
бити після нахилу убік стиснення, та і техніка стиснення не є правильною в багатьох дівчат. 
Середній бал становив 3,28±0,87. Середнє значення виконання зв’язки рівноваг відповідає рі-
вню «задовільно». Лише 12,5% досліджуваних виконали цей тест на «відмінно», 33,3% отри-
мали оцінку «добре», 37,5% – «задовільно» і 16,7% – «погано». 

Майже така ж ситуація і в інших тестах. Наприклад, зв’язка з двох стрибків кроком у кі-
льце і «казак» із ногою в сторону і нахилом корпуса від ноги була виконана на оцінку «задо-
вільно». У стрибках дуже важливо упродовж польоту показати форму стрибка, висоту польо-
ту. Ще оцінка знижується за «важке приземлення». У другому стрибку необхідно було відхи-
лити корпус від ноги мінімум на 45°, що ускладнювало виконання. Середній показник дорі-
внював 3,58±0,95 бали. 

Правильно виконана додаткова зв’язка В+В (поворот на 360° з ногою вперед, опорна 
нога зігнута, нахил тулуба вперед, стрибок кільце двома) коштує аж 0,5 бала і суттєво підви-
щує оцінку. Додаткові зв’язки бувають 6 видів, з програми для ДЮСШ була обрана зв’язка 
поворот + стрибок (поворот на 360° з ногою вперед, опорна нога зігнута, нахил тулуба впе-
ред, стрибок кільце двома). Після пороту необхідно без додаткових рухів зробити стрибок, 
допускається лише один проміжний крок. Тут помилки були в неутриманні ноги під час всьо-
го повороту, підстрибування під час обертання. Після повороту робився додатковий крок. 
Тобто помилок було чимало. Слід відзначити, що лише 8,3% виконали цю зв’язку на «відмін-
но», 12,5% – на оцінку «добре», 45,7% гімнасток впоралися з цим тестом на «задовільно» і 
33,3% – на оцінку «незадовільно» (табл. 1). 

Отже, аналіз тестування технічної підготовленості дівчат 16 років і старше не виявив 
достовірних відмінностей (р>0,05) між зв’язкою з двох рухів і зв’язкою рівноваг, між зв’яз-
кою з рівноваг і зв’язкою з двох стрибків, а також між зв’язкою з двох стрибків і додатковою 
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зв’язкою. У всіх інших показниках спостерігається достовірна відмінність (р<0,001; <0,01). 
Тобто у двох випадках із трьох, де не виявлено достовірних відмінностей, чпостерігається 
зв’язка рівноваг. Це пояснюється тим, що під час рівноваг необхідно проявляти стійкість і 
концентрацію, щоб зафіксувати положення, а в інших зв’язках вимагається показати техніку 
роботи тілом і ні в якому разі не допустимо робити паузи між рухами. Тобто характер роботи 
протилежний один одному. Між рівновагами і стрибками теж не виявлено достовірних від-
мінностей, це пов’язано з тим, що рівноваги виконуються плавно, а під час стрибків необхід-
но активні рухи, щоб показати форму стрибка в польоті.  

Таблиця 1 
Рівень технічної підготовленості гімнасток,  

які перейшли до етапу спеціалізованої базової підготовки,  
на початку навчального року (на загальногруповому рівні)  

 

Статистичні характеристики (n=24) № 
з/п 

Тести для оцінювання  
технічної підготовленості х  

S V 

1 Зв’язка з двох рухів 4,07 0,75 18,55 
2 Зв’язка з трьох рухів 3,28 0,87 26,61 
3 Зв’язка рівноваг 3,71 0,88 23,62 
4 Зв’язка з двох стрибків 3,58 0,95 26,65 
5 Додаткова зв’язка 3,39 0,80 23,51 

р 1-2 t= 3,361, α≤0,05 
р 1-3 t= 32,952, α≤ 0,001 
р 1-4 t= 30,798 , α≤ 0,001 
р 1-5 t= 33,292, α≤ 0,001 
р 2-3 t= 1,706, α≥0,05 
р 2-4 t= 25,988, α≤ 0,001 
р 2-5 t= 27,648, α≤ 0,001 
р 3-4 t= 0,473, α≥0,05 
р 3-5 t= 29,362, α≤0,001 
р 4-5 t= 0,763, α≥0,05 

  

У результаті проведеного тестування на загальногруповому рівні гімнастки були поді-
лені на дві рівноцінні групи. Контрольна група – команда Запорізької області, експеримента-
льна група – команда Дніпропетровської області (по 12 осіб у кожній). 

Аналіз результатів (табл. 2) технічної підготовленості гімнасток 16 років і старше, кон-
трольної і експериментальної групи показав що всі показники характеризуються неоднорідні-
стю результатів (v від 17,44% до 29,69%). 

За t-критерієм Стьюдента достовірності між групами за всіма тестами немає при α ≥ 0,05. 
Таким чином, аналізуючи результати всіх тестів на технічну підготовленість, можна 

зробити висновок що на початку навчального року рівень технічної майстерності гімнасток 
знаходиться на задовільному рівні, спостерігається багато помилок у виконанні таких елем-
нтів, як додаткові рухи (зайві кроки) між рухами у зв’язках, неутримання рівноваг, недостатня 
висота стрибків, не показана форма польоту під час стрибків.  

Аналіз результатів участі команд «Viva Viktoria» з естетичної гімнастики впродовж 
2011 року показав недостатню підготовку. Середні результати змагань подано в табл. 3  

Аналіз змагальної діяльності на Всеукраїнському рівні показав, що оцінка за техніку ко-
манди становить 4,8 та 4,85 бала, при тому максимальна оцінка – це 5,9 бала. Тобто технічний 
рівень нижчий на 1,1 та 1,05 бала, що дає підставу щодо вдосконалення технічної майстерно-
сті гімнасток.  

Для більш детального аналізу визначення рівня технічної майстерності та виділення ос-
новних помилок було виконано детальний аналіз протоколів змагань та відеоаналіз (табл. 4, 5). 
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Таблиця 2 

Рівень технічної підготовленості гімнасток,  
які перейшли на етап спеціалізованої базової підготовки,  

на початку навчального року, (на груповому рівні)  
 

№ 
з/п 

Тести для оцінювання  
технічної підготовленості  Контрольна група 

(n=12) 
Експериментальна 

група (n=12) α 

х  4,06 4,08 
S 0,83 0,71 

1 Зв’язка з двох рухів 

V 20,38 17,44 
≥ 0,05 

х  3,08 3,47 
S 0,88 0,86 

2 Зв’язка з трьох рухів 

V 28,49 24,72 
≥ 0,05 

х  3,61 3,81 
S 1,07 0,66 

3 Зв’язка рівноваг 

V 29,69 17,32 
≥ 0,05 

х  3,39 3,78 
S 0,95 0,96 

4 Зв’язка з двох стрибків 

V 28,11 25,35 

≥ 0,05 

х  3,33 3,44 
S 0,92 0,69 

5 Додаткова зв’язка 

V 27,64 19,94 
≥ 0,05 

  

Таблиця 3 
Результати фінальних змагань з естетичної гімнастики рівні Національних змагань 

 

№ 
з/п Команда Область TV AV EXE Попередній 

результат 
Фінальний 
результат 

Сума 
балів Місце 

Чемпіонат України 2011 р. 

1 Viva Victria Дніпропетров-
ська 

4,8 3,3 8,0 16,1 16,0 32,1 3 

2 Vivend Запорізька 5,0 3,0 8,2 16,2 15,95 32,15 2 

3 Алькор-
Авангард 

Харківська 4,75 3,2 8,1 16,05 15,8 31,85 4 

4 Лідер Луганська 4,6 3,3 7,6 15,5 15,7 31,2 5 

5 Алькор-
Академія 

Харківська 5,2 3,1 8,2 16,4 16,1 32,5 1 

6 Чорноморець Одеська 4,0 2,6 7,5 14,1 13,8 27,9 6 
Кубок України 14-15.11.2011 р. 

1 Viva Victoria Дніпропетров-
ська 

4,85 3,4 8,1 16,35 16,2 32,55 3 

2 Vivend Запорізька 5,1 3,1 8,3 16,5 16,25 32,75 1 

3 Алькор-
Авангард 

Харківська 4,7 2,8 8,0 15,5 16,2 31,6 4 

4 Лідер Луганська 4,6 2,8 8,0 15,4 15,9 31,3 5 

5 Алькор-
Академія 

Харківська 5,0 3,1 8,2 16,3 16,35 32,65 2 

6 Чорноморець Одеська 4,25 2,6 7,6 14,45 14,55 29,0 6 
 

Примітки: TV – технічна цінність композиції;  
AV – артистична цінність композиції;  
EXE – оцінка за виконання. 
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У результаті виступів команд на чемпіонаті України (табл. 4) було визначено, що кома-

нда «Алькор-Академія» Харківської області має найвищу оцінку за техніку – 5,2. Але і в неї є 
помилки, такі як неправильна техніка виконання деяких рухів, додаткові рухи (похитування ) 
під час рівноваг. 

Ще одна команда Харківської області отримала низькі оцінки за техніку, це пов’язано з 
тим, що вона була створена не так давно і трапляються помилки в техніці виконання рухів. 

Команда Запорізької області (оцінка 5,0) виконувала дуже динамічну вправу, у них від-
значається хороша синхронність у виконанні змагальної вправи. Помилки, які вони допусти-
ли, в основному пов’язані з великими паузами між рухами у зв’язках.  

Луганську область представляла команда «Лідер», яка отримала за техніку 4,6. У них 
помилки пов’язані з технікою виконання стрибків і поворотів (нефіксована форма, недостат-
ність техніки). 

Оцінку 4,0 отримала команда Одеської області – це досить низька оцінка. Гімнастки не 
показали техніку естетичної гімнастики у виконанні рухів тіла. Стрибки і повороти теж були 
виконані на невисокому рівні. 

Результат команди Дніпропетровської області на чемпіонаті України становив 4,8. По-
милки були пов’язані з паузами між рухами у зв’язках. Під час стрибків не було фіксованої 
форми й достатньої висоти польоту. Техніка виконання деяких рухів не є досконалою, що 
призводить до зниження оцінки за техніку. 

Таблиця 4 
Аналіз допущених помилок на чемпіонаті України  

 

№ Елемент Характер помилки 
Команда Viva Victoria (Дніпропетровська) – оцінка за техніку 4,8 
1 V (III) Зв’язка з трьох рухів тіла була перервана 
2 V (III) Λ Недостатня амплітуда польоту 
3 ΛΛ Незафіксована форма під час першого стрибка 
Команда Vivend (Запорізька) – оцінка за техніку 5,0 
1 T Додатковий рух (похитування) 
2 V(IIІ) Розбита зв'язка (велика пауза між групами рухів) 
Команда Алькор-Авангард (Харківська) – оцінка за техніку 4,75 
1 V (ІІІ) Неправильно виконаний другий рух, що свідчить про те, що зв’язка не зарахована 
2 V (III) T Між зв’язкою рухів і рівновагою велика пауза 
Команда Лідер (Луганська) – оцінка за техніку 4,6 
1 Т (III) Додатковий рух у рівновазі 
2  Незафіксована форма під час повороту 
3 V(II)Λ Між зв’язкою і стрибком додатковий крок 
4 ΛΛ На другому стрибку незафіксована форма 
Команда Алькор-Академія (Харківська) – оцінка за техніку 5,2 

1 V (ІІІ) Другий рух тіла виконаний технічно не правильно  
(під час взмаху голова не була розслаблена.) 

2 TT Додатковий рух в рівновазі 
3 V (III) T Між зв’язкою рухів і рівновагою велика пауза. 
Команда Чорноморець (Одеська) – оцінка за техніку 4,0 
1 V (III) Λ Недостатня амплітуда польоту 

2 V (III) Третій рух був виконаний не правильно 
 (під час розслаблення руки і шия не були розслаблені) 

3 V (II) Під час першого руху хвилі, не був показаний рух стегнами 
4 ΛΛ У першому стрибку не була зафіксована форма 
 

Примітки: 
V – рухи тіла;  – обертання; 

T – рівноваги;  Λ – стрибки; 
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Аналіз змагальної діяльності, проведений на кубку України, показує, що оцінки за те-

хніку в усіх командах коливаються (±0,2), але вище не підіймаються. Оцінка команди «Viva 
Victoria» на Кубку України в листопаді піднялася на 0,05, проте характер помилок не помі-
нявся. Тобто під час рівноваг були додаткові рухи, амплітуда рівноваг була недостатньою, не 
всі стрибки були виконані на належному рівні. 

У команди Запорізької області оцінка піднялася на 0,1. Помилки дещо помінялися, на 
цей раз були розбиті додаткові й обов’язкові зв’язки паузами, що не дало змогу отримати ви-
щу оцінку. 

Команда «Алькор-Авангард» отримала оцінку 4,7, це свідчить про те, що необхідно ще 
працювати над технікою основних рухів і стрибків. 

Команда «Лідер» Луганської області отримала таку ж оцінку, як і на минулих змаганнях 
– 4,6. До тих помилок. що були, додалися техніка виконання поворотів, під час яких повинна 
фіксуватися форма впродовж усього повороту, техніка рівноваг і стрибків. 

Лідер минулих змагань за оцінкою за техніку, команда «Алькор-Академія», на цей раз 
отримала нижчу оцінку – 5,0: був неправильно виконаний помах у зв’язці. Другий стрибок у 
зв’язці не зафіксований, тобто зв’язка не зарахувалася. 

Поліпшила свою оцінку команда «Чорноморець» з 4,00 до 4,25. Вони загалом краще ви-
конали свою композицію, більш синхронно й технічно. Але все ще є багато помилок, над 
якими необхідно працювати. 

Таблиця 5 
Аналіз виконаних помилок на Кубку України (14-15.11.2011 р.) 

 

№ Елемент Характер помилки 
Команда Viva Victoria (Дніпропетровська) – оцінка за техніку 4,85 
1 V (III) T Додаткова зв’язка була перервана великою паузою. 
2 Λ T Недостатня амплітуда польоту, додатковий рух під час рівноваги 
3 T Λ  Недостатня амплітуда рівноваги 
Команда Vivend (Запорізька) – оцінка за техніку 5,1 
1 T V(IIІ) Між рівновагою і зв’язкою велика пауза 
2 V(IIІ) Розбита зв’язка (велика пауза між групами рухів) 
Команда Алькор-Авангард (Харківська) – оцінка за техніку 4,7 
1 V (ІІ) Велика пауза між рухами у зв’язці  
2 V (III) Λ Під час стрибка не була показана амплітуда стрибка 
Команда Лідер (Луганська) – оцінка за техніку 4,6 
1 TT Друга рівновага виконана з опорою на руку 
2  Незафіксована форма під час повороту 
3 T V(IIІ) Між рівновагою і зв’язкою велика пауза 
4 ΛΛ На другому стрибку незафіксована форма 
Команда Алькор-Академія (Харківська) – оцінка за техніку 5,0 
1 V (ІІІ) Другий рух тіла виконаний технічно неправильно  

(під час змаху голова не була розслаблена) 
2 ΛΛ На другому стрибку не була показана форма стрибка і висота польоту 
3  Під час повороту не була зафіксована форма 
Команда Чорноморець (Одеська)- оцінка за техніку 4,25 
1 V (III) Λ Недостатня амплітуда польоту 
2 V (III) Третій рух був виконаний неправильно  

(під час розслаблення руки і шия не були розслаблені) 
3 V (II) Під час першого руху хвилі не був показаний рух стегнами 
4 ΛΛ В першому стрибку не була зафіксована форма 
 

Примітки: 
V – рухи тіла;  – обертання; 

T – рівноваги;  Λ – стрибки. 
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Висновки:  
1. Аналізуючи результати всіх тестів на технічну підготовленість, можна зробити ви-

сновок, що на початку навчального року рівень технічної майстерності гімнасток знаходиться 
на задовільному рівні, спостерігається багато помилок у виконанні таких елементів як додат-
кові рухи (зайві кроки) між рухами у зв’язках, неутримання рівноваг, недостатня висота стриб-
ків, не показана форма польоту під час стрибків.  

2. Аналіз результатів технічної підготовленості гімнасток 16 років і старше, контрольної 
і експериментальної групи показав, що всі показники характеризуються неоднорідністю ре-
зультатів (v від 17,44% до 29,69%). 

3. Необхідно розвивати в гімнасток відчуття музики й синхронності, оскільки компози-
ція будується відповідно до музичного супроводу і на основі вимог правил змагань з ураху-
ванням рівня технічної підготовки гімнасток. 

Перспективами подальшого дослідження є визначення спектрів естетичної гімнасти-
ки як виду спорту, особливості технічної підготовки гімнасток, розробка методик, що дозво-
лять більше уваги приділяти чіткому виконанню рухів тіла (хвилі, помахи і стиснення), непо-
дільності між рухами всередині зв'язки, розвиненню в гімнасток відчуття музики та синхро-
нності.  
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УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОК,  
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ  

НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ  
(первого года тренировок) 

 

Виктория КИДОНЬ 
 

Академия таможенной службы Украины 
 

Аннотация. В статье представлен уровень технической подготовленности спортсменок, которые занима-
ются эстетической гимнастикой на этапе специализированной базовой подготовки первого года тренировок. С 
целью определения уровня технической подготовленности использовался метод педагогического тестирования, 
согласно програмы ДЮСШ Украины по эстетической гимнастике, и видеоанализ соревнований чемпионата 
Украины и мира. Анализ результатов позволил обозначить основные недостатки в технической подготовленно-
сти и уровень технического мастерства гимнасток и на основании полученных данных сделать коррекцию учеб-
но-тренировочного процесса с целью их усовершенствования. 

 

Ключевые слова: техническая подготовленность, техническое мастерство, эстетическая гимнастика, этап 
специализированной базовой подготовки. 
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Abstract. This paper presents technical preparation level of athletes who are engaged in aesthetic gymnastics on 
stage of specialized basic training of the first year of training. In order to determine the level of technical preparation me-
thod of pedagogical testing accordivy to program of sports shool of Ukraine in aesthetic gymnastics and video analysis of 
competitions and the World Championship of Ukraine. Analysis of the results allowed to identify the main gaps in tech-
nical preparation level of gymnasts technical skill, and on the basis of the obtained data make correction of the training 
process with a view to improve them. 
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