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Анотація. У статті представлено результати факторного аналізу показників фізичної та функціона-
льної підготовленості спортсменів-танцюристів 14–18 років на етапі спеціалізованої базової підготовки. 
Визначено ведучі фактори, які впливають на ефективність фізичної підготовленості цих спортсменів. Це 
дозволяє виявити – розвиток яких фізичних якостей має значний вплив на структуру фізичної підготовки 
спортсменів-танцюристів 14–18 років на етапі спеціалізованої базової підготовки. 
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стрімкий розвиток 
спортивних танців за останнє десятиріччя перетворив їх у видовищний вид спорту, який ви-
магає від танцюристів не тільки легкості, пластичності й ритмічного виконання змагальних 
композицій, але і високого рівня фізичної підготовленості, без якої неможливо якісно засвоїти 
й ефективно реалізувати спортивну техніку. 

Одним із напрямків удосконалення системи підготовки спортсменів у спорті є орієнта-
ція на досягнення оптимальної структури змагальної діяльності. Це передбачає не тільки вдо-
сконалення всіх її компонентів, але і створення відповідного рівня фізичної підготовленості 
на всіх етапах багаторічної підготовки. У спортивних танцях, ураховуючи високу конкурен-
цію та високий рівень спортивних досягнень, до різних сторін підготовки спортсменів-тан-
цюристів висувають значні вимоги, а позитивна динаміка спортивних результатів зумовлює 
застосування значних за обсягом та інтенсивністю тренувальних і змагальних навантажень. 
Як стверджує В.Н. Платонов і Н.Ф. Сінгіна, у спортивній діяльності дедалі більшого значення 
набуває якісне вдосконалення тренувального процесу і, зокрема, рівня фізичної підготовлено-
сті, яке своєю чергою впливає на підвищення результатів [7, 9]. 

Дослідження І.В. Жаворонкова, О. Калужної, Н.Ф. Сінгіной і М.А. Терехової, а також 
узагальнення й систематизація даних наукової та методичної літератури дозволили виділити 
специфічні особливості тренування в спортивних танцях [1, 3, 4, 9, 10]. 

Разом з тим у наукових виданнях відсутній обґрунтований аналіз змісту фізичної підго-
товки у спортивних танцях на етапі спеціалізованої базової підготовки, що створює переду-
мову для вивчення й розробки найбільш ефективних засобів і методів фізичної підготовки з 
урахуванням провідних рухових і функціональних здібностей у виконанні змагальних танцю-
вальних програм. 

Мета дослідження: визначити фактори, що впливають на ефективність фізичної підго-
товленості спортсменів-танцюристів 14–18 років на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової та методичної 
літератури; педагогічне тестування; функціональні методи дослідження; методи математичної 
статистики. 

Організація дослідження. Педагогічне тестування та функціональне дослідження про-
водилося на базі спортивно-танцювального клубу «Еліта», спортивно-танцювального клубу 
«Школа Гукових» і спортивно-танцювального клубу «Астра» (м. Дніпропетровськ). Контро-
льне тестування відбувалося у вересні 2011 року в звичайних умовах навчально-тренуваль-
ного процесу. Було протестовано 20 юнаків, що займаються спортивними танцями, у вікових 
категоріях Юніори-2 і Молодь однакового рівня танцювальної майстерності. 

Рівень фізичної підготовленості спортсменів, що займаються спортивними танцями на 
етапі спеціалізованої базової підготовки, визначався із застосуванням комплексу тестів: ки
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стьова динамометрія (кг) – загальна силова підготовленість; стрибок у довжину (см) – вибу-
хова сила; присідання на двох ногах за 10 с (кількість), згинання розгинання рук в упорі ле-
жачи за 10 с (кількість), піднімання тулуба до прямого сіду з положення лежачи на спині за 
10 с (кількість) – швидкісно-силові якості; піднімання тулуба з положення лежачи на животі, 
утримання 5 с (відношення до зросту, у %) – рухливість хребта; шпагат «поперечний», шпагат 
правою ногою вперед (відстань від підлоги, см) - рухливість у кульшових суглобах; рухли-
вість в гомілковостопних суглобах (відстань від пальців ступнів до підлоги в положенні сидя-
чи, см); викрути з гімнастичною палицею в плечових суглобах – рухливість плечових сугло-
бів, (см); тест Яроцького (%) – статична рівновага, кількість поворотів на перевернутій гімна-
стичній лавці до втрати рівноваги (час і кількість виконаних поворотів) – динамічна рівнова-
га; біг зі старту на 15 м, обличчям і спиною вперед – здатність до орієнтації в просторі, (с); 
присідання на двох ногах (максимальна кількість разів), згинання-розгинання рук в упорі ле-
жачи (максимальна кількість разів), піднімання тулуба до прямого сіда з положення лежачи 
на спині (максимальна кількість разів) – силова витривалість [5,8]. 

При функціональних дослідженнях була визначена кистьова динамометрія сильної руки 
(кг), максимальне споживання кисню (МСК) (мл хв-1 кг-1), проба Штанге (с), проба Руф'є [5]. 

Результати дослідження та їх обговорення. У результаті проведеного факторного 
аналізу, який показав, які фізичні і функціональні показники мають вагомий вплив на розви-
ток фізичної підготовленості спортсменів-танцюристів 14–18 років, було виявлено чотири 
фактори, які в сукупності становлять 73,78% загальної дисперсії (табл. 1). 

Перший фактор виділяє 28,93% загальної дисперсії. Його можна інтерпретувати як «за-
лежність фізичної підготовки від рівня силової витривалості, гнучкості, динамічної рівноваги 
і роботоздатності». З високими факторними навантаженнями увійшли показники силової ви-
тривалості, тести: присідання на двох ногах, піднімання тулуба в положення сіду, які характе-
ризуються двома змінними від 0,587 до 0,703; показники гнучкості, які  

характеризуються чотирма змінними від -0,768 до -0,930; показник координаційної здіб-
ності (динамічна рівновага) (0,647) і показник, який відображає функціональні можливості 
серцево-судинної і дихальної системи, а саме аеробна здатність (МСК), який характеризуєть-
ся однією змінною (0,650). 

Другий фактор навантажує 24,28% загальної дисперсії. Значне навантаження на цей фа-
ктор надали змінні показники загальної сили (кистьова динамометрії сильної руки), (-0,662); 
показник вибухової сили, який характеризується змінною -0,820; показники швидкісно-сило-
вих якостей, тести присідання на двох ногах, згинання розгинання рук в упорі лежачи, підні-
мання тулуба в положення сіду, за 10 с, які характеризуються трьома змінними від -0,605 до 
-0,850; показник здібність до орієнтування в просторі (тест біг на 15м лицем і спиною) (0,737).  

Третій фактор становить 11,70% загальної дисперсії. До нього увійшли змінні, які хара-
ктеризують функціональні здібності серцево-судинної і дихальної системи (проба Руф’є і 
проба Штанге) (0,559 і 0,734 відповідно). 

Зміст четвертого фактора можна трактувати як «рухливість хребта і статичну рівнова-
гу», внесок фактора становить 8,88% сумарної дисперсії (характеризується двома змінними 
-0,594 і -0,645). 

Результати проведеного дослідження показали, що в системі планування тренувального 
процесу в спортивних танцях необхідно враховувати розвиток тих показників фізичної і фун-
кціональної підготовленості, які забезпечують оптимальний рівень фізичної підготовки тан-
цюристів, залежно від їх віково-статевих і індивідуально-типологічних морфо функціональ-
них можливостей. Для юнаків 14–18 років, які спеціалізуються в спортивних танцях на етапі 
спеціалізованої базової підготовки, такими показниками виявлено силову витривалість м’язів 
живота, спини і нижніх кінцівок; вибухову силу; швидкісно-силові якості всіх груп м’язів; 
гнучкість в тазостегнових, гомілковостопних, та плечових суглобах; динамічну рівновагу і 
здібність до орієнтування в просторі; показники функції серцево-судинної та дихальної систе-
ми. Планування тренувального процесу для танцюристів 14–18 років на етапі спеціалізованої 
базової підготовки з урахуванням цих якостей, дозволить досягнути такого рівня фізичної під-
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готовленості, який сприятиме максимальному прояву їх функціональних, техніко-тактичних і 
психологічних можливостей, як наслідок досягнення максимально можливого результату. 

Таблиця 1 
Факторний аналіз показників фізичної і функціональної підготовленості  

спорсменів-танцюристів 14–18 років на етапі спеціалізованої базової підготовки 
 

№ 
Показники фізичного розвитку  
і фізичної та функціональної  

підготовленості 
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

1 Кистьова динамометр.сильн. руки (кг) -0,317948 -0,662151 0,117780 -0,201243 

2 Стрибок у довжину (см) -0,387100 -0,819593 0,131667 -0,152855 

3 Присідання на двох ногах  
(максимальна к-сть) 0,586961 -0,404972 -0,215562 -0,262311 

4 Згинання розгинання рук  
в упорі лежачи (максимальна к-сть) 0,239399 -0,681997 -0,129865 -0,406429 

5 Піднімання тулуба з положення лежачи 
(максимальна кількість) 0,703108 -0,274393 -0,177476 0,023168 

6 Присідання на двох ногах за 10 с (к-сть) -0,371719 -0,796115 0,088925 0,346988 

7 Згинання розгинання рук  
в упорі лежачи за 10 с (к-сть) -0,546103 -0,604985 -0,189530 0,203033 

8 Піднімання тулуба з положення лежачи 
за 10 с (к-сть) -0,070234 -0,850153 -0,112693 0,210455 

9 Шпагат поперек (см) -0,886868 0,015619 -0,151055 -0,023546 

10 Шпагат пр. ногою вперед (см) -0,930395 -0,029716 -0,221228 -0,013742 

11 Рухливість гомілково-стопних суглобів 
(см) 

-0,770019 0,225257 -0,472378 -0,149840 

12 Піднімання тулуба з положення лежачи 
на животі (%) -0,323594 0,277135 0,388104 -0,645223 

13 Викрути з палицею  
в плечових суглобах (см) -0,767779 0,143816 -0,445605 -0,152786 

14 Тест Яроцького -0,253245 -0,270513 -0,141016 -0,593567 

15 Біг 15 с лицем і спиною вперед 0,069225 0,736922 -0,442881 -0,237859 

16 Кількість поворотів на 360° 0,646910 -0,450486 -0,060470 -0,218248 

17 Проба Штанге -0,141375 -0,181374 0,558676 -0,436209 

18 Проба Руф’є -0,195601 0,253794 0,734287 -0,047177 

19 МСК 0,650472 -0,098791 -0,570268 -0,264801 

ƛi 5,496545 4,612746 2,222843 1,686313 

% 28,92918 24,27761 11,69918 8,87533 

Σ 28,92918 53,20679 64,90597 73,78130 
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Висновки: 
1. Проведений факторний аналіз показав, що на структуру фізичної підготовленості 

юнаків 14–18 років, які займаються спортивними бальними танцями на етапі спеціалізованої 
базової підготовки, значний вплив має розвиток силової витривалості м’язів живота, спини й 
нижніх кінцівок, що дозволяє утримувати довгий час правильну позицію, особливо в євро-
пейській танцювальній програмі, і дає можливість тривалий час інтенсивно працювати в ла-
тиноамериканській танцювальній програмі.  

2. Суттєве значення необхідно приділити розвитку в юнаків 14–18 років гнучкості у 
всіх суглобах і динамічній рівновазі. Порівняно з результатами дослідження серед дівчат того 
ж віку, які займаються спортивними танцями на етапі спеціалізованої базової підготовки [2], у 
хлопців ці показники розвинути менше. І навпаки, показники роботоздатність і функції зов-
нішнього дихання у хлопців 14–18 років, які займаються спортивними танцями, розвинуті 
краще, ніж у дівчат того ж віку і тієї ж спеціалізації [2]. Така тенденція спостерігається і в по-
казниках статичної рівноваги, що визвано, швидше за все, необхідністю партнера утримувати 
свою рівновагу і при цьому контролювати рівновагу своєї партнерки. 

3. Велике значення в юнаків 14–18 років має удосконалення показників швидкісно-
силових якостей усіх груп м’язів, розвиток вибухової сили і здібності до орієнтування в 
просторі. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ-ТАНЦОРОВ  

14-18 ЛЕТ НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Аннотация. В статье представлены результаты факторного анализа показателей физической и функцио-
нальной подготовленности спортсменов-танцоров 14–18 лет на этапе специализированной базовой подготовки. 
Определены ведущие факторы, влияющие на эффективность физической подготовки этих спортсменов. Это по-
зволяет выявить - развитие каких физических качеств имеет значительное влияние на структуру физической под-
готовки спортсменов-танцоров 14–18 лет на этапе специализированной базовой подготовки. 

 

Ключевые слова: спортсмены-танцоры, этап специализированной базовой подготовки, физическая под-
готовка, ведущие факторы, развитие физических качеств. 
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Abstract. In this article we consider the results of factor analysis of indices of the physical and functional readiness 
of male dancers aged 14-18 on the stage of specialized basic training. 

The factors influencing the effectiveness of physical training of these athletes have been defined. The abovemen-
tioned reveals the following – the development of what physical qualities has a significant impact on the structure of their 
physical training. 

 

Keywords: athletes dancers, the stage of specialized basic training, physical training, basic factors, physical quali-
ties development. 


