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Анотації:
Мета: Обґрунтувати підхід до фор-
мування спеціалізації гімнасток  на 
етапах початкової та попередньої 
базової підготовки. На цій основі 
розробити технологію відбору, орі-
єнтації та підготовки спортсменок у 
групових вправах художньої гімнас-
тики. Матеріал: Проведено експерт-
не опитування 46 тренерів і суддів 
із художньої гімнастики України різ-
ної кваліфікації з питань підготовки 
гімнасток до групових вправ. У до-
слідженні взяли участь 50 спортс-
менок, які знаходяться на етапах 
початкової та попередньої базової 
підготовки. Результати: Розглянуто 
необхідність формування спеціалі-
зації. Представлено педагогічну тех-
нологію відбору, орієнтації та підго-
товки гімнасток у групових вправах 
художньої гімнастики. Досліджено 
складові і переваги запропонованої 
технології. Систематизовано кри-
терії відбору гімнасток до групових 
вправ.  Висновки: експерименталь-
но перевірена технологія відбору, 
орієнтації та підготовки спортсменок 
у групових вправах. Основні резуль-
тати дослідження знайшли своє 
практичне застосування у навчаль-
но-тренувальному процесі підготов-
ки юних спортсменок.

Сиваш И. С. Формирование специали-
зации юных спортсменок на примере 
групповых упражнений художественной 
гимнастики. Цель: Обосновать подход к 
формированию специализации гимнасток на 
этапах начальной и предварительной базо-
вой подготовки. На этой основе разработать 
технологию отбора, ориентации и подго-
товки спортсменок в групповых упражнени-
ях художественной гимнастики. Материал: 
Проведено экспертный опрос 46 тренеров и 
судей по художественной гимнастике Укра-
ины различной квалификации по вопросам 
подготовки гимнасток в групповых упраж-
нений. В исследовании приняли участие 50 
спортсменок, которые находятся на этапах 
начальной и предварительной базовой под-
готовки. Результаты: Рассмотрена необхо-
димость формирования специализации. 
Представлено педагогическую технологию 
отбора, ориентации и подготовки гимнасток 
в групповых упражнениях художественной 
гимнастики. Исследованы составляющие и 
преимущества предлагаемой технологии. 
Систематизированы критерии отбора гим-
насток в групповых упражнений. Выводы: 
экспериментально проверена технология от-
бора, ориентации и подготовки спортсменок 
в групповых упражнениях. Основные резуль-
таты исследования нашли свое практическое 
применение в учебно - тренировочном про-
цессе подготовки юных спортсменок.

Syvash I.S. The formation of young 
athletes’ specialization on the 
example of rhythmic gymnastics 
group exercises. Purpose: to 
substantiate the approach to the 
formation of specializations gymnasts 
in the initial stages and preliminary 
basic training. On this basis, to develop 
the technology selection, orientation 
and training of athletes in rhythmic 
gymnastics group exercises. Material: 
an expert survey of 46 coaches 
and judges of Ukraine calisthenics 
different skills training for gymnasts 
to group exercise. The study involved 
50 athletes who are at the initial 
stages and preliminary basic training. 
Results: the necessity of forming 
specialization. Presented educational 
technology selection, orientation 
and training gymnasts in group 
calisthenics exercises. Investigated 
the components and benefits of the 
proposed technology. Systematized 
criteria for selecting gymnasts to group 
exercise. Conclusions: experimentally 
proven technology selection, 
orientation and training of athletes in 
the group exercise. The main results 
of the study have been practically 
implemented in the training process of 
training young athletes.
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Вступ. 1

Сучасний розвиток групових вправ художньої гім-
настики характеризується постійним удосконаленням 
змагальних композицій за рахунок підвищення склад-
ності, збільшення взаємодій та трюків [1]. Кожне ру-
хове завдання у груповій вправі вирішується коман-
дою колективно, а елементи набагато складніші за 
характером рухових дій ніж у індивідуальних вправах 
[2, 3].

Складність структури рухових дій вимагає від 
гімнасток точності відтворення просторових і сило-
вих параметрів рухів, швидкості реакції на рухомий 
предмет, уваги та мислення [4, 5, 6]. Для досягнення 
високого змагального результату командам необхідно 
демонструвати бездоганну техніку рухових взаємо-
дій, пов’язану з перекиданнями, кидками, передача-
ми предметів один одному, погоджену синхронну або 
асинхронну роботу, вміння виконувати вправи з єди-
ною амплітудою, в одному темпі і ритмі [7, 8, 9].

Численні перемоги команд Росії, Італії, Білорусії 
протягом останніх трьох олімпійських циклів (2004–
2012) свідчать про дієву високоефективну систему 
багаторічної підготовки у групових вправах [10]. У 
сформованій системі підготовки гімнасток в Україні 
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не відображено процеси формування їхньої спеціалі-
зації у групових вправах. У програмах ДЮСШ [11] 
і навчальних планах вона відсутня, що у свою чергу 
призводить до невідповідності вимог даного олім-
пійського виду змагань та підготовки гімнасток, які 
беруть участь у групових вправах, в процесі багато-
річного вдосконалення. Незважаючи на це, групові 
вправи займають 50% всієї змагальної програми, а 
змагання команд юних гімнасток в Україні припуска-
ють участь у них, починаючи з 2-го юнацького роз-
ряду.

В Україні підготовка спортсменок у групових 
вправах художньої гімнастики здійснюється безпо-
середньо перед змаганнями; не простежується їх ці-
леспрямована орієнтація в багаторічному процесі. 
Основна причина полягає у відсутності обґрунтова-
ного підходу до формування спеціалізації «групові 
вправи» у процесі багаторічного вдосконалення і сис-
теми відбору, орієнтації та підготовки гімнасток, що 
обумовлюють актуальність наукових досліджень.

Робота виконано відповідно до «Зведеного плану 
НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 
рр.» Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту за темою 2.12 «Формування системи багато-
річного відбору і орієнтації спортсменів», № держав-
ної реєстрації 0111U001725.
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження − обґрунтувати підхід до фор-

мування спеціалізації гімнасток «групові вправи» на 
етапах початкової та попередньої базової підготовки 
і на цій основі розробити технологію відбору, орієн-
тації та підготовки спортсменок у групових вправах.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної 
та спеціальної літератури, офіційних документів, ан-
кетне опитування, педагогічне спостереження, аналіз 
відео записів, педагогічні тестування й експеримент, 
методи математико-статистичної обробки отриманих 
даних.

Результати дослідження.
В проведеному аналізі науково-методичної та 

спеціальної літератури було розглянуто особливості 
змагальної діяльності в складнокоординаційних ви-
дах спорту та художній гімнастиці [12, 13]; формуван-
ня спеціалізації в структурі багаторічної підготовки 
спортсменів [14, 15, 16]; особливості організації від-
бору та орієнтації підготовки, як складової ефектив-
ного управління на різних етапах багаторічного вдо-
сконалення [17, 18, 19, 20, 21]; підготовка гімнасток у 
групових вправах [22, 23, 24]. Це дозволило визначити 
недостатньо вивченості питання, що стосується фор-
мування спеціалізації на початкових етапах підготов-
ки та створення цілісної системи підготовки, відбору 
та орієнтації гімнасток у групових вправах. Навчання 
гімнасток груповим вправам на початкових етапах у 
науковій літературі не розглядається; не враховуються 
сучасні тенденції розвитку виду спорту, обсяги робіт, 
необхідні для освоєння технічно складних елементів, 
відсутні критерії відбору та орієнтації підготовки гім-
насток у даному виді змагань.

Аналіз навчальних програм із художньої гімнасти-
ки у спортивних школах показав, що в них повністю 
відсутні методичні вказівки стосовно оцінки та контр-
олю показників розвитку підготовленості гімнасток, 
орієнтованих на групові вправи. Підготовка команд 
у групових вправах здійснюється протягом декількох 
місяців перед стартами. Система спортивного відбору 
та орієнтації, її елементи на практиці не пов’язані з 
особливостями підготовки гімнасток на різних ета-
пах. Що не дозволяє своєчасно здійснювати пошук 
перспективних спортсменок, визначити їхню спеціа-
лізацію з урахуванням індивідуальних особливостей і 
завдань тренувального процесу.

Проведений аналіз виступу найсильніших ко-
манд світу та України у групових вправах дозволив 
з’ясувати особливості, компоненти, співвідношення 
структурних елементів, що мають найбільший вплив 
на змагальний результат у групових вправах. Для 
групових вправ у даний час характерним є збільшен-
ня обсягу роботи з предметом і тілом, що пов’язано 
зі значною кількістю часу на їх удосконалення, від-
працювання елементів обміну, взаємодії та співпраці. 
Зазначені рухові дії є складним координаційним поєд-
нанням рухів окремих ланок тіла з різними предмета-
ми. Виконання їх у поєднанні з музичним супроводом 
вимагає від спортсменок не тільки значних фізичних 

можливостей, а й достатнього рівня розвитку спеці-
альних рухових якостей, уміння виразно й артистично 
подати елементи, необхідні для виконання композиції 
[8, 9]. Правильні технічні рухи, сформовані на почат-
кових етапах підготовки, що постійно розвиватимуть-
ся і покращуватимуться на наступних етапах, забезпе-
чують зростання майстерності [17]. Навіть найменші 
відхилення від них призводять до появи значної кіль-
кості рухових помилок, котрі згодом будуть перене-
сені на більш складні елементи [5]. Тому формування 
спеціалізації в групових вправах має бути організова-
не на початкових етапах багаторічного вдосконален-
ня, починаючи з груп початкової підготовки. 

Під формуванням спеціалізації ми розуміли про-
цес становлення і розвитку дисципліни виду спорту 
– групові вправи в художній гімнастиці, що відріз-
няється конкретним складом вирішення завдань спе-
ціалізації. Головною ознакою спеціалізації «групові 
вправи» є виконання змагальної програми з художньої 
гімнастики в команді як окремої самостійної одини-
ці, де підготовка гімнасток зосереджена на виконанні 
спільних дій, які виявляються в однаковій і узгодже-
ній роботі, чіткості і злитості, стабільності у співпра-
ці, синхронності й асинхронності у роботі гімнасток 
та предметів, і досягаються спільністю інтересів, мо-
тивацією, спрацьованістю команди тощо.

Спеціалізація «групові вправи» в художній гімнас-
тиці, характеризується послідовністю дій, що принци-
пово відрізняється від індивідуальної підготовки, але 
будується на базі школи художньої гімнастики і не ви-
ходить за межі її предметно-змістової основи. В осно-
ві підходу до формування спеціалізації юних гімнас-
ток у групових вправах покладено теоретичні знання 
і практичний досвід художньої гімнастики і суміжних 
дисциплін. Його елементами, які об’єднують процес 
формування спеціалізації і створюють перспективи 
багаторічного вдосконалення гімнасток, є закономір-
ності вікового розвитку і початку спеціалізації, показ-
ники спортивної орієнтації і відбору з урахуванням 
природних задатків спортсменок до виконання гру-
пових вправ, засоби і методи спортивної підготовки, 
критерії та компоненти спеціальної підготовленості 
(рис. 1). Враховуючи, що спеціалізація формується з 
урахуванням цілісності процесів відбору, орієнтації 
та безпосередньої підготовки гімнасток, було вико-
ристано системний підхід, який дозволив розглядати 
всі складові формування спеціалізації як сукупність 
взаємодіючих елементів, що формують цілісну систе-
му. Формування спеціалізації включає пов’язані між 
собою складові, де завдання вирішуються поетапно 
протягом багаторічного вдосконалення, обумовлює 
подальшу підготовку гімнасток та висуває особливі 
вимоги до відбору і подальшої орієнтації тренуваль-
ного процесу. Вся система спортивної підготовки гім-
насток у групових вправах будується як багаторічний 
і безперервний процес, де всі елементи та складові її 
підготовки взаємопов’язані і підпорядковані завданню 
досягнення максимального спортивного результату, 
а їх взаємодія дозволяє створити систему, органічно 
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пов’язану як з етапами багаторічної підготовки, так і з 
рівнями відбору та орієнтації.

Реалізовуючи мету досліджень була обґрунтована 
технологія відбору, орієнтації та підготовки віддале-
ного резерву в художній гімнастиці. Яка розглядається 
як упорядкована сукупність дій, операцій і процедур, 
що забезпечують досягнення прогнозованого резуль-
тату, котру представлено у вигляді схеми, (рис. 2). 

Функція технології полягає в побудові відбору та 
орієнтації підготовки спортсменок у групових впра-
вах, що забезпечує заданий результат. Складовими 
технології визначено мету та зміст процесу відбору та 
орієнтації спортсменок у групових вправах для кож-
ного етапу багаторічної підготовки; критерії, показни-
ки і нормативні значення; оцінку вихідного і поточних 
станів підготовленості гімнасток, розробку програми 
підготовки у групових вправах, відбір у групові впра-

ви та подальша орієнтація їх підготовки.
Провідними тренерами України (n = 46, W = 0,77) 

було визначено вісім критеріїв відбору, котрі необхід-
но враховувати на початковому етапі підготовки: стан 
здоров’я; антропометричні показники (довжина тіла, 
маса тіла, обхват грудної клітки, талії, розміри стопи); 
рівень фізичної підготовленості, мотивація; якість за-
своєння рухів і оцінка розвитку рухових якостей; со-
ціальні показники (ставлення і зацікавленість батьків 
і дитини до спорту); оптимальний вік початку занять. 
Виділені критерії використовували під час відбору в 
групи початкової підготовки та оцінювання підготов-
леності дітей у перші роки навчання. Також дані кри-
терії було використано для визначення контингенту 
гімнасток, які брали участь в експерименті на етапі 
початкової підготовки .

У результаті досліджень було розроблено оціночні 

Рис. 1. Структурна схема формування спеціалізації «групові вправи» в художній гімнастиці

Початковий етап  
підготовки   

Початковий етап 
формування  спеціалізації 

Вибір виду спорту – набір спортсменок для занять  художньою  
гімнастикою. Навчання основним елементам школи художньої  
гімнастики без предметів і з предметами, без поділу на 
спеціалізації –  індивідуальні або групові вправи   

Введення спеціальних елементів рухів, характерних для групових  
вправ, у програму підготовки (навчання взаємодії і співробітництву,  
синхронним і асинхронним елементам без предметів та з  предметами) 

  
Визначення перспективних спортсменок для групових вправ –  
наприкінці початкового етапу підготовки (після другого року навчання)   

Етап попередньої  
базової підготовки 

Формування спеціалізації 
«групові  вправи»   

Орієнтація тренувального процесу на виконання програми  
переважної спрямованості на групові вправи   

Розробка програми підготовки у групових вправах на етапі  попередньої 
базової підготовки, що включає основні базові елементи  та спеціальні еле-
менти художньої гімнастики, характерні для  групових вправ, відповідно 
до програм змагань для даного віку   

Відбір спортсменок і комплектування команди для участі у групових  
вправах на змаганнях   

Етап спеціалізованої  
базової підготовки 

Формування поглибленої 
спеціалізації   

Розробка напрямів орієнтації підготовки у групових вправах на основі  
ускладнення та змін програм змагальної діяльності   

Розробка критеріїв відбору до команди для виступу у групових  
вправах   

Розробка програми, в основі якої максимальна орієнтація на  спеціальні 
елементи взаємодій і співробітництво у групі, та  використан-
ня інформаційних технологій для вдосконалення техніки  рухів у 
композиціях групових вправ   
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шкали, що дозволяють оцінювати можливості юних 
гімнасток для подальшої орієнтації їх підготовки у 
групових вправах. У межах виділених інформативних 
критеріїв також було визначено контрольні тести для 
оцінювання здібностей дітей з орієнтацією на групові 
вправи. За результатами проведеного анкетування (n 
= 46, W = 0,77) до значущих критеріїв фізичної під-
готовленості гімнасток для групових вправ на почат-
ковому етапі було віднесено: координаційні здібнос-
ті, гнучкість (рухливість у хребетному, кульшових і 
плечових суглобах), силова витривалість, швидкість 
і стрибучість.

Було проведено порівняльний педагогічний екс-
перимент з вересня 2011 р. по травень 2012 р. на базі 
СДЮШОР-1 м. Києва, під час якого було сформовано 
дві групи дівчаток початкової підготовки (другого-тре-
тього років навчання) по 10 осіб у кожній. Контрольна 
(КГ) та експериментальна групи (ЕГ), за показника-
ми фізичної та технічної підготовленості до експери-
менту достовірно не відрізнялись (p<0,05). Заняття 
в контрольній групі проводили за стандартною про-
грамою ДЮСШ [12], а в експериментальній – за роз-
робленою програмою підготовки до групових вправ. 
За основу було прийнято груповий метод навчання 
спільним руховим елементам взаємодії та співпраці, 
синхронному виконанню хореографічних елементів, 
необхідних для роботи в групових вправах. В основу 
проведення тренувальних занять було покладено гру-
пову організаційну форму навчання – робота в парах, 
трійках і четвірках, тобто в парах змінного складу. 
Навчання дітей руховим взаємодіям у парах, трійках і 
четвірках, в поєднанні з освоєнням техніки елементів, 
що виконуються індивідуально позитивно впливає 

на розширення діапазону рухових можливостей гім-
насток, розвитку моторики рук, сприяє підвищенню 
технічної підготовленості. Для пояснення завдань ви-
користовували візуалізацію – наочне уявлення мате-
ріалу, перегляд елементів, комбінацій і взаємодій на 
основі відеоматеріалів виконання елементів провід-
ними гімнастками школи, що сприяло освоєнню еле-
ментів юними гімнастками. 

На проміжному етапі експерименту відбулося тес-
тування гімнасток за 20 тестами по 10–бальній шкалі. 
Результати гімнасток КГ поліпшилися від 1,15 ± 0,16, (
X  ± S) до 1,56 ± 0,12 бала, (p<0,05), ЕГ– від 2,10 ± 0,14 
до 2,44 ± 0,12 бала, (p<0,05). Після тестування (гру-
день 2011 р.) здібні гімнастки були орієнтовані до за-
нять груповими вправами. Формування підсумкової 
оцінки було комплексним, з урахуванням інформа-
тивних критеріїв відбору дітей у групові вправи на 
початковому етапі підготовки за розробленими оцін-
ними шкалами: 56–69 балів – високий рівень, 49–55 
– рівень вище середнього, 38–48 – середній рівень, 
31–37 – рівень нижче середнього, 21–31 бал – низький 
рівень. Таким чином було визначено основний склад 
КГ (n = 5) і ЕГ (n = 5), решта спортсменок увійшли до 
резервного складу.

На наступному етапі експерименту було проведено 
постановку і вивчення групових вправ без предметів 
і з м’ячами. Наприкінці експерименту аналіз резуль-
татів тестування (квітень 2012 р.) підтвердив при-
ріст показників за 20 тестами у гімнасток обох груп 
(p<0,05). Результати тестування загальної фізичної та 
технічної підготовленості в ЕГ за більшістю показни-
ків були вірогідно вищими порівняно з КГ. Впрова-
дження запропонованої експериментальної програми 

Рис. 2. Структурна схема технології відбору, орієнтації та підготовки спортсменок у групових вправах

Мета і зміст процесу відбору й орієнтації спортсменок у групові вправи для кожного етапу  
багаторічної підготовки   

Критерії, показники та нормативні  
значення   

Орієнтація підготовки у групових  
вправах   

Розробка програми підготовки у групових  
вправах для кожного етапу багаторічної  

підготовки   

Постійна корекція процесу  
підготовки, засобів, методів і  

завдань   

Оцінка початкового фізичного  
стану   

Відбір до групових вправ   

Оцінка фізичного стану та  
підготовленості   

Відбір у команду   

Спортивний результат   
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підготовки до групових вправ дозволило за період 
проведення експерименту у гімнасток ЕГ поліпшити 
показники в середньому від 3,20 ± 0,14 до 8,20 ± 0,12 
бала, (p<0,05), а у гімнасток КГ показники тестування 
збільшилися від 3,35 ± 0,18 до 7,35 ± 0,11 бала, (рис. 
3). Також на даному етапі експерименту у гімнасток 
основного складу ЕГ зрівнялися показники технічної 
підготовленості (V = 8,35 %), що є одним з важливих 
показників розвитку спільних взаємодій. В КГ оцінки 
за техніку виконання нормативів технічної підготовле-
ності також збільшилися, але розбіжність результатів 
досить висока (V = 16,91 %). Підтвердженням ефек-
тивності технології відбору та орієнтації гімнасток, 
розробленої програми підготовки, стали підвищен-
ня показників фізичної підготовленості гімнасток та 
змагальні результати команд за програмою групових 
вправ без предметів і з м’ячами. Під час проведення 
змагань на першість школи за III юнацьким розрядом 
команда основного складу ЕГ посіла перше місце, а 
команда основного складу КГ – п’яте. 

 Це дозволяє стверджувати про необхідність фор-
мування спеціалізації «групові вправи» наприкінці 
початкового етапу багаторічного вдосконалення.

Цілеспрямована підготовка віддаленого резерву 
та формування спеціалізації до групових вправ три-
ває й на етапі попередньої базової підготовки. Вдо-
сконалення фізичних здібностей і формування спіль-
них рухових навичок (взаємодій і співпраці) мають 
велике значення для успішної спеціалізації в групо-
вих вправах. А приріст показників фізичної та тех-
нічної підготовленості дозволяє оцінити можливості 

досягнення високої майстерності у конкретних видах 
змагань. Показниками відбору та орієнтації гімнас-
ток для групових вправ на етапі попередньої базової 
підготовки, на думку тренерів-респондентів виступа-
ють в порядку значущості: стан здоров’я, антропоме-
тричні показники, рівень фізичної підготовленості, 
спеціалізовані сприйняття, психофізіологічні показ-
ники, здатність до освоєння технічних елементів, 
змагальний результат, соціальні показники (n = 46; W 
= 0,70). Також до значущих компонентів підготовле-
ності гімнасток до групових вправ на даному етапі 
підготовки було віднесено: координаційні здібності, 
хореографічна підготовленість, швидкість і витрива-
лість, спритність і віртуозність та гнучкість (n = 46, 
W = 0,68).

Для обґрунтування показників в ході експери-
менту в групах попередньої базової підготовки (у 
трьох вікових групах, по 10 чоловік у кожній), про-
тягом 2009–2012 років, двічі на рік визначалися: стан 
здоров’я, антропометричні показники, фізичні якос-
ті; оцінка спеціалізованого сприйняття; здатність до 
освоєння техніки; хореографічна підготовленість; 
психофізіологічні показники. За три навчальні роки 
гімнастки показали достовірно кращі результати за 
всіма показниками. Приріст педагогічних показників 
спостерігався у всіх вікових групах, як приклад, у гім-
насток 9 років середньо групові показники приросту 
здібності до просторово-часових дій за 2 роки стано-
вили: від 0,15 до 0,20 бала; у гімнасток 10–11років – 
від 0,98 до 1,17 бали; а у гімнасток 12–13 років – від 
2,17 до 2,37 бала, (p<0,05). Отримані дані свідчать, що 

Рис. 3. Динаміка змін загальної фізичної та технічної підготовленості гімнасток контрольної та 
експериментальної груп під час проведення експерименту, бали:

Т1, Т2, Т6 – гнучкість і рухливість суглобів; Т3 – силова витривалість; Т4 – загальна витривалість; Т5, Т7 
– швидкість; Т8 – швидкісно-силові здібності; Т9 – стійкість вестибулярних реакцій; Т10 – точність; Т11 – ди-
намічна рівновага; Т12 – статична рівновага; Т13 – швидкісно-рухова реакція; Т14 – здатність до орієнтування в 
просторі; Т15 – здатність до перебудови рухової дії; Т16 – вибухова сила; Т17 – рухова координація; Т18 – «від-
чуття предмету»; Т19 – «відчуття часу», «відчуття темпу и ритму»; Т20 – віртуозність;

а) – на початку експерименту; б) – наприкінці експерименту.
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рухові навички формуються нерівномірно відповідно 
до вікових періодів. 

В період підготовки гімнасток до групових вправ 
за нормативами І розряду була апробована технологія 
відбору та орієнтації гімнасток, яка дозволила якісно 
сформувати основний склад гімнасток до групових 
вправ, а на змаганнях зайняти призові міста, що є під-
ставою для ствердження ефективності запропонова-
ного підходу.

Висновки.
1. Обґрунтовано підхід до формування спеціаліза-

ції гімнасток у групових вправах на етапах початкової 
та попередньої базової підготовки. Його елементами, 
що об’єднують процес формування спеціалізації і які 
створюють перспективи багаторічного вдосконален-
ня, є закономірності вікового розвитку і початку спе-
ціалізації, показники відбору і спортивної орієнтації 
спортсменок до виконання групових вправ, засоби і 
методи спортивної підготовки, компоненти і критерії 
спеціальної підготовленості.

2. Спеціалізація «групові вправи» характеризу-
ється послідовністю дій, що відрізняється від інди-
відуальної підготовки, але будується на базі школи 
художньої гімнастики і не виходить за межі її пред-
метно-змістовної основи.

3. Розроблена технологія відбору та орієнтації під-
готовки у групових вправах художньої гімнастики 
характеризується етапністю заходів і містить органі-

заційні, методичні складові, систему тестів, програму 
навчання основним елементам спільних рухових вза-
ємодій гімнасток у групі, програму відбору, критерії 
та оціночні шкали. 

4. Систематизовано критерії відбору спортсменок 
у групові вправи художньої гімнастики на початко-
вому етапі підготовки: антропометричні показники, 
швидкість і якість засвоєння рухів, технічних еле-
ментів, рівень розвитку спеціалізованих сприйнять 
(«почуття ритму», «почуття темпу», «почуття часу»), 
фізична підготовленість, стан здоров’я, психофізіоло-
гічні показники, соціальні показники. 

5. До показників відбору та орієнтації гімнасток 
для групових вправ на етапі попередньої базової під-
готовки виступають: стан здоров’я, антропометричні 
показники, рівень фізичної підготовленості, спеціалі-
зовані сприйняття, психофізіологічні показники, здат-
ність до освоєння технічних елементів, змагальний 
результат, соціальні показники
6. Результати проведеного експерименту свідчать про 
ефективність запропонованого підходу до формуван-
ня спеціалізації «групові вправи», починаючи з тре-
тього року навчання. 
Перспективи подальших досліджень з даного 
напрямку будуть спрямовані на розробку системи 
відбору, орієнтації та підготовки гімнасток у групових 
вправах на етапах спеціалізованої базової підготовки 
та підготовки до вищих досягнень.
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