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Чинники якості суддівства в художній гімнастиці 

Передерій В.В.
Львівський державний університет фізичного культури

Анотації:
Розглядається проблема якості 
суддівства у художній гімнастиці. 
Метою дослідження є розробка 
класифікації чинників, що вплива-
ють на якість суддівства у худож-
ній гімнастиці. Визначено перелік 
факторів, що негативно впливають 
на роботу суддів з художньої гім-
настики. Фактори розподілено на 
дві групи: об’єктивні та необ’єктивні 
(суб’єктивні). До об’єктивних чинни-
ків віднесено: напружений графік 
змагань, втому, особливості пам’яті 
та уваги, правила змагань. До 
суб’єктивних: ставлення судді до 
своєї гімнастки (команди) чи коман-
ди суперника, відсутність інтересу 
до виступу, склад суддівської брига-
ди, вплив авторитета і популярності 
спортсменки, залежність від свого 
керівництва. Респонденти були од-
ноголосні у думці, що в художній 
гімнастиці потрібні незалежні про-
фесійні судді. Виявлено, що 64% 
респондентів відзначають наявність 
тиску на суддів з боку конкурентів.

Передерий В.В. Факторы качества судей-
ства в художественной гимнастике. Рас-
сматривается проблема качества судейства 
в художественной гимнастике. Целью иссле-
дования является разработка классификации 
факторов, влияющих на качество судейства 
в художественной гимнастике. В результате 
обобщения теоретической информации и 
практического опыта был определен пере-
чень факторов, негативно влияющих на ра-
боту судей по художественной гимнастике, 
которые были разделены на две группы: объ-
ективные и необъективные (субъективные). 
К объективным факторам относится: напря-
женный график соревнований, усталость, 
особенности памяти и внимания, правила 
соревнований; к субъективным: отношение 
судьи к своей гимнастке (команде) или к ко-
манде соперника, отсутствие интереса к вы-
ступлению, состав судейской бригады, влия-
ние авторитета и популярности спортсменки, 
зависимость от своего руководства. Респон-
денты были единогласны в том, что в худо-
жественной гимнастике нужны независимые 
профессиональные судьи. Установлено, что 
64% респондентов отмечают наличие давле-
ния на судей со стороны конкурентов.

Perederij V.V. The problem of the 
quality of judging in rhythmic 
gymnastics. The aim of the study is 
to develop a classification of factors 
influencing the quality of judging in 
rhythmic gymnastics. As a result of 
consolidation of theoretical information 
and practical experience was a list 
of the factors that negatively affect 
the behavior of judges in gymnastics, 
which were divided into two groups: 
the objective and non-objective 
(subjective). Objective factors include 
intense competition schedule, 
fatigue, especially memory, attention, 
competition rules, to the subjective: the 
ratio of judges to their gymnast (team) 
or to the opposing team, the lack of 
interest in the performance, composition 
of the judging panel, the influence of 
authority and popularity sportswomen 
dependence on its management. 
Respondents were unanimous in that 
independent professional judges are 
needed in a rhythmic gymnastics. It 
is set that 64% respondent mark the 
presence of pressure on judges from 
the side of competitors.
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Вступ. 1

Якість та об’єктивність суддівства у видах спорту 
з суб’єктивним визначенням змагального результату, 
є складною проблемою. Для її вирішення необхідно 
вдосконалювати правила змагань, підготовку суддів, 
принципи комплектування суддівських бригад, а та-
кож контроль за роботою суддів та використання тех-
нічних засобів [2]. Разом з тим, більшість дослідників 
схиляються до думки, що система раціональної під-
готовки суддівських кадрів та вдосконалення правил 
змагань є головними умовами вирішення проблеми 
суддівства в художній гімнастиці [3]. Проте ефектив-
ність діяльності суддів залежить від їх психічного ста-
ну, активності, тривожності, уваги. Розумова актив-
ність відіграє важливу роль, пов'язану із вирішенням 
різноманітних перцептивних та розумових завдань. 
Ці чинники сприяють «розхитуванню оцінки» від 
збільшення до зменшення, що підкреслює залежність 
суддів від стану їх центральної нервової системи [9]. 
Подібні проблеми можуть бути також пов'язані з осо-
бливостями пам'яті. За даними Ю.Є. Титова [9], Л. І. 
Турищевої [10] пропускна здатність пам'яті людини 
є нижчою вимог сучасних правил змагань, згідно з 
якими в  композиції гімнастка виконує в середньому 
більше ніж 20 елементів тілом, не враховуючи роботу 
предмета, що становить більше 1000 біт пам'яті. Все 
це суддя повинна встигнути побачити і оцінити. Таким 
чином, формування цілісного уявлення про чинники 
впливу на роботу суддів, як одну із головних проблем 
необ’єктивного і неякісного суддівства, визначення 
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змагального результату та прогресивного розвитку 
художньої гімнастики у системі олімпійського спорту, 
обумовлює актуальність дослідження.

У правилах змагань з багатьох видів спорту 
(гімнастика художня та спортивна, стрибки у воду, 
стрибки на лижах з трампліна, фігурне катання на 
ковзанах) не існує чітко диференційованих критеріїв 
оцінки таких показників, як видовищність виконання 
вправи, артистизм спортсмена, оригінальність при-
йомів, складність і послідовність виконання вправ і 
інших, що мають важливе значення при визначенні 
переможця [7]. В процесі вивчення даної проблеми 
фахівці виділили низку факторів, що впливають на 
якість суддівства.

Наприклад проблемами уваги і особливостями 
пам’яті суддів у спортивних видах гімнастики за-
ймався Ю. Є. Титов [9], критерії контролю за роботою 
суддів визначено у працях Е. П. Оверкович [1] та Ю. 
А. Попова [7], вплив соціальних факторів (авторитет 
спортсмена та його популярність) на суддів відміча-
ла Л. І. Турищева [10], Р. М. Терьохіною [8] була ви-
ділена вагомість внутрішньої активності суддів, що 
пов’язана з вирішенням різноманітних перцептивних 
та розумових завдань. Суб'єктивна зміна оцінки, що 
пов'язана з виконавською майстерністю гімнасток – 
це додаткова діяльність, тобто рішення інших завдань 
в процесі запам'ятовування основної інформації [8, 11, 
12]. Наприклад, оцінюючи вправу, суддям доводиться 
не тільки запам'ятовувати допущені спортсменами 
помилки, але і вирішувати завдання, пов'язані з визна-
ченням додаткових надбавок. 
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Наступним чинником, що впливає на якість суд-
дівства є втома суддів. Стомлення викликає не тільки 
ослаблення властивостей пам'яті, але й уваги. Осла-
блення уваги є впливовим чинником, що може при-
звести до значних помилок в суддівстві. Для діяль-
ності судді більш характерна зорова увага. Нерідко 
для її здійснення потрібен прояв волі. У спеціальних 
дослідженнях були вивчені: концентрація уваги [4]; 
ефективність діяльності судді [8]; компоненти, що ви-
значають вихідний психічний стан суддів [4]. Кожен 
з цих чинників впливає на якість та ефективність ро-
боти судді. 

Таким чином, помилки суддів можуть бути наслід-
ком таких чинників: складність сприйняття і пере-
робки всієї сукупності інформації, ослаблення влас-
тивостей пам'яті та уваги, установка на певні еталони 
виконавської майстерності, а також невизначеність 
у правилах змагань, відсутність чітких критеріїв для 
оцінки оригінальності та видовищності вправ.

Дослідження виконувались відповідно до плану 
науково-дослідної роботи Київського університету 
імені Бориса Грінченка на 2011 – 2015 рр. за темою 
«Філософські, освітологічні та методичні засади ком-
петентнісної особистісно-професійної багатопрофіль-
ної університетської освіти».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – класифікація чинників, що 

впливають на якість суддівства у художній гімнастиці.

Завдання дослідження:
виділити чинники впливу на якість суддівства у ху-• 
дожній гімнастиці;
класифікувати і обґрунтувати чинники, що вплива-• 
ють на якість роботи суддів з художньої гімнастки.

Методи та організація дослідження. Досліджен-
ня проводились у період з вересня 2010 по липень 
2012 року та включали аналіз науково-методичної 
літератури, анкетне опитування, методи математико-
статистичної обробки отриманих даних. У анкетно-
му опитуванні взяли участь 22 фахівця з художньої 
гімнастики, з них: 4 судді ІІ категорії, 2 дві судді  І 
категорії, 6 судів  національної категорії та 10 судів 
міжнародної категорії. 

Результати дослідження. 
У процесі дослідження були виявлені основні 

фактори, що впливають на роботу суддів з художньої 
гімнастики. Ці чинники виступають у якості при-
чин помилок суддів, що виникають у процесі суддів-
ства змагань. Помилки є наслідком об’єктивних та 
суб’єктивних чинників. В свою чергу об’єктивні чин-
ники не залежать від свідомості, волі, бажання або 
смаку людини, а суб’єктивні не є реальним відобра-
женням положення справ.

В процесі проведення анкетного опитування рес-
пондентам був наданий перелік можливих чинни-
ків, що впливають на роботу суддів. Серед них були 
об’єктивні чинники, такі як, шум у залі, відсутність 

Рис. 1  Класифікація чинників впливу на роботу суддів у художній гімнастиці
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перерв, незручне розташування місця роботи, щіль-
ність графіка виклику гімнасток, втома, безперервне 
суддівство більше 6 годин, поєднання функцій трене-
ра та судді, несприятливий час доби, почуття голоду 
[5]. А також  суб’єктивні  фактори: ставлення судді 
до своєї гімнастки, команди або команди суперника, 
відсутність інтересу до виступу гімнастки або коман-
ди, склад суддівської бригади, вплив авторитету і по-
пулярності спортсменки, а також залежність від свого 
керівництва. З цих факторів респонденти виділили, як 
найбільш впливові на їх роботу змаганнях, втому та 
щільний графік виклику гімнасток (W = 0,61). Велике 
значення тут мають індивідуальні особливості суддів, 
їх кваліфікація та стаж роботи, ранг змагань (рис. 1). 

Крім виявлення найбільш вагомих чинників на 
роботу суддів, респондентам була поставлена низка 
запитань щодо особливостей та проблем суддівства 
у художній гімнастиці. З тиском з боку конкурентів 
погодилося 64% респондентів. Про те, щодо заходів 
Федерації гімнастики України спрямованих на 
підвищення об’єктивності суддівства 68% респондентів 
дали позитивну оцінку, решта дотримувалась іншої 
думки. Наявність тиску з боку тренерів чи інших 
суддів підтвердили 32 % респондентів, стільки ж 
респондентів з цим не погодилися, інші наполягли 
на тому, що це частково присутнє. Респонденти 
були одноголосні у думці, що в художній гімнастиці 
потрібні незалежні професійні судді. 

Таким чином, виділені нами чинники вказують на 
основні проблеми суддівства у художній гімнастиці. 

Їх аналіз та рішення надасть змогу підвищити рівень 
якості суддівства та об’єктивність у виявленні пере-
можців змагань. У подальших дослідженнях плану-
ється сформулювати рекомендації щодо усунення 
негативного впливу об’єктивних і суб’єктивних  чин-
ників на роботу суддів у художній гімнастиці, а також 
розробити програму корекції та рекреації стану суддів 
у робочому процесі.

Висновки.
Аналіз практичного досвіду суддів змагань з ху-

дожньої гімнастики свідчить про наявність проблем 
об’єктивності суддівства. Виявлені чинники впливу 
на якість суддівства, розділені на 2 групи: об’єктивні 
та необ’єктивні (суб’єктивні) чинників. Це надає змо-
гу підвищити якість суддівства за рахунок уникнен-
ня найбільш впливовіших з них, а також підвищити 
об’єктивність суддівства змагань.

Підвищення об’єктивізації суддівства є складною 
проблемою, яка включає: необхідність вдосконалення 
правил змагань, розробку об’єктивних критеріїв контр-
олю роботи суддів, використання сучасних технологій 
в процесі суддівства, облік можливостей суддів якісно 
сприймати і переробляти інформацію в ході змагань, а 
також вдосконалення системи підготовки суддів. 

Проведені дослідження розширили знання по про-
блемі об’єктивності суддівства в художній гімнасти-
ці. На основі аналізу науково-методичної літератури 
було встановлено, що на ефективність діяльності суд-
дів впливають їх психічний стан, особливості роботи 
пам’яті, втома та стан уваги тощо. 
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