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Анотації:
Обґрунтовано ефективність від-
бору в команди з групових вправ 
художньої гімнастики з урахуван-
ням рухової сумісності спортс-
менок. Передбачається, що ру-
хова сумісність гімнасток буде 
провідним фактором підвищення 
результативності змагальної ді-
яльності команди. У дослідженні 
прийняли участь 40 студенток. 
До анкетного опитування були 
залучені 56 тренерів. Пропону-
ється здійснювати комплектуван-
ня команд на основі комплексної 
оцінки подібності рівня техніч-
ної та фізичної підготовленості 
спортсменок. Встановлено, що з 
40 висококваліфікованих гімнас-
ток 68 % мали рівень фізичної та 
технічної підготовленості вище за 
середній. До переважного складу 
команди увійшли 13 спортсменок 
з найвищими показниками за кри-
терієм рухової сумісності. Вста-
новлено, що рухова сумісність є 
значущим критерієм при відборі в 
команди з групових вправ худож-
ньої гімнастики.

Кожанова О.С. Совместимость спортсме-
нок при отборе в команды по групповым 
упражнениям художественной гимнастики 
с учетом их технической и специальной 
физической подготовленности. Обоснова-
но эффективность отбора в команды по груп-
повым упражнениям художественной гимна-
стики с учетом двигательной совместимости 
спортсменок. Предполагается, что двигатель-
ная совместимость гимнасток будет являться 
ведущим фактором повышения результатив-
ности соревновательной деятельности ко-
манды. В исследовании принимали участие 
40 студенток. В анкетном опросе принимали 
участие 56 тренеров. Предлагается осущест-
влять комплектование команд на основе ком-
плексной оценки подобия уровня технической 
и физической подготовленности спортсме-
нок. Установлено, что из 40 высококвалифи-
цированных гимнасток 68 % имели уровень 
физической и технической подготовленности 
выше среднего. В предпочтительный состав 
команды вошли 13 спортсменок с наивысши-
ми показателями по критерию двигательной 
совместимости. Установлено, что двигатель-
ная совместимость является значимым кри-
терием при отборе в команды по групповым 
упражнениям художественной гимнастики.

Kozhanova O.S. Compatibility of 
sportswomen at a selection in com-
mands on group exercises of calisthen-
ics taking into account their technical 
and special physical preparedness. 
Efficiency of selection is grounded in 
commands on group exercises of calis-
thenics taking into account motive com-
patibility of sportswomen. It is assumed 
that motive compatibility of gymnasts will 
be the leading factor of increase of effec-
tiveness of competition activity of com-
mand. 40 students took part in research. 
56 trainers took part in the questionnaire 
questioning. It is suggested to carry out 
completing of commands on the basis of 
complex estimation of similarity of level 
of technical and physical preparedness 
of sportswomen. It is set that from 40 
highly skilled gymnasts 68 % had a level 
of physical and technical preparedness 
above average. In preferable composi-
tion of command 13 sportswomen en-
tered with the greatest indexes on the 
criterion of motive compatibility. It is set 
that motive compatibility is a meaningful 
criterion at a selection in commands on 
group exercises of calisthenics.
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Вступ.1

Підготовка у групових вправах художньої 
гімнастики починається з організації складу команди. 
Ефективний відбір гімнасток у команди є одним із 
провідних факторів вдалого виступу спортсменок 
у групових вправах [1, 3, 4, 8, 10]. На підставі 
досліджень В.М. Болобана [2], при комплектуванні 
команд необхідно враховувати такі види сумісності 
спортсменок, як рухова, функціональна, психологічна 
та за морфологічними ознаками. Специфічні вимоги 
до виконання групових вправ відрізняються від 
індивідуальних. В особистих вправах змагальний 
результат, як правило, залежить від рівня прояву 
індивідуальних технічних здібностей гімнастки. 
У групових вправах кожна рухова дія вирішується 
всією командою колективно. Для досягнення 
високого змагального результату гімнасткам, 
нарівні з індивідуальною, необхідно демонструвати 
бездоганну техніку рухових взаємодій, пов’язану з 
перекиданнями, передачами предметів один одному, 
підтримками, узгоджену синхронну або асинхронну 
роботу, умінням виконувати вправи злагоджено та 
узгоджено, з єдиною амплітудою, в одному темпі та 
ритмі [6, 7, 9]. У зв’язку з цим постає завдання щодо 
досягнення подібності спортсменок за критерієм 
рухової сумісності та пов’язаними з ним показниками 
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рівня фізичної та технічної підготовленості. Це 
досягається шляхом уніфікації індивідуальних 
особливостей спортсменок, доведенням їх фізичних та 
технічних кондицій, стилю виконавської майстерності 
до єдиного стандарту [1, 8, 11].

Аналіз питання показав, що проблема ефективної 
сумісної діяльності спортсменок у командах з групових 
вправ у цей час вивчена недостатньо. У зв’язку з 
даною обставиною є актуальним обґрунтування 
рухової сумісності спортсменок як ключового 
фактора при комплектуванні команд з групових вправ 
художньої гімнастики, що сприяло б вирішенню 
завдання підвищення результативності їх змагальної 
діяльності. 

Роботу виконано у відповідності зі Зведеним 
планом НДР у сфері фізичної культури та спорту на 
2006―2010 рр. Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту, тема 2.1.6 «Раціональна побудова 
тренувального процесу в спортивних видах гімнастики 
на етапах багаторічної підготовки» та зі Зведеним 
планом НДР у сфері фізичної культури та спорту на 
2011―2015 рр. Міністерства України у справах сім'ї, 
молоді та спорту, тема 2.12 «Формування системи ба-
гаторічного відбору і орієнтації спортсменів».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – обґрунтування рухової суміс-

ності як провідного фактору при відборі спортсменок 
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до команди з групових вправ художньої гімнастики. 

Методи дослідження. Аналіз науково-методичної 
літератури, анкетне опитування, педагогічне тес-
тування, методи математико-статистичної обробки 
отриманих даних.

Організація дослідження . У дослідженні прийня-
ли участь 40 студенток НУФВСУ. Серед них 4 майстра 
спорту України міжнародного класу, 28 майстрів спор-
ту України та 8 кандидатів у майстра спорту України. 
Також до анкетного опитування були залучені 56 тре-
нерів, які мали різний рівень кваліфікації (від другої 
до вищої), стаж педагогічний діяльності (3 – 39 років) 
і стаж підготовки групових вправ (1 – 25 років).

 Результати дослідження. 
Аналіз проблеми показав, що рухова сумісність 

гімнасток у команді є базовою умовою, що направляє 
та регулює весь процес навчання сумісним руховим 
діям. Вона виступає значущим фактором, що сприяє 
спрацьованості спортсменок і виражається у швидко-
сті та ефективності оволодіння новими вправами та 
динаміці зростання спортивних досягнень в умовах 
напруженої змагальної боротьби. Це досягається за 
рахунок подібного рівня технічної майстерності гім-
насток і проявляється в однаковості, узгодженості, 
чіткості, злитості як синхронних, так і асинхронних 
рухів, рухових взаємодій спортсменок [1, 2]. Про-
блема рухової сумісності є основною в технічній під-
готовці гімнасток і включає формування загального 
для всіх членів команди високого рівня їх технічної 
майстерності. Технічна підготовка гімнасток у групо-
вих вправах спрямована на вирішення широкого кола 
завдань. До них відносять: вдосконалення надійності 
виконання змагальної композиції, техніки володіння 
предметами, оволодіння технікою рухових взаємодій, 
досягнення високого рівня хореографічної та техніч-
ної підготовленості гімнасток у сполученні з високим 
рівнем їх функціональної підготовленості у змагаль-
них вправах [2, 6, 7, 8].

За даними анкетного опитування було встановлено, 
що тренери до провідних критеріїв відбору в команди 
з групових вправ віднесли: рівень технічної майстер-

ності та розвитку фізичних якостей, морфологічні 
характеристики, психофізіологічні особливості. На 
їхню думку, найбільший внесок у результат змагаль-
ної діяльності в групових вправах мають технічна та 
фізична підготовленість гімнасток. На думку трене-
рів, рухова сумісність при відборі в групові вправи є 
першорядною. Друге місце, виходячи з їхнього досві-
ду роботи, займають морфологічна та функціональна 
сумісність, і останнє – психологічна (табл. 1). 

Думку практиків підтверджують результати про-
веденого факторного аналізу. Аналізувались 77 по-
казників, використовуваних як критерії відбору 
спортсменок у команди з групових вправ художньої 
гімнастики. Дані показники входили до складу різних 
видів сумісності, а саме: рухової (21 показник), мор-
фологічної (30 показників), функціональної (6 показ-
ників), психофізіологічної (10 показників) і психоло-
гічної (10 показників). 

У результаті факторного аналізу перерахованих 
вище показників було виявлено п'ять узагальнених 
факторів, що характеризують структуру відбору в 
команди (табл. 2) і визначають 72 % дисперсії аналі-
зованих показників різних видів сумісності. Перший 
фактор, що поєднує 22,3 % загальної дисперсії вибір-
ки, характеризує спеціальну фізичну й технічну підго-
товленість у роботі предметами. Тому цей фактор від-
повідно виду сумісності назвали руховим. Найбільш 
високі коефіцієнти кореляції відзначалися за показни-
ками гнучкості тазостегнових суглобів (r = 0,9), зді-
бності зберігати рівновагу (r = 0,91), сили м'язів рук 
(r = 0,89), сили м'язів ніг (r = 0,78), сили м'язів спи-
ни (r = 0,72) і сили м’язів черевного преса (r = 0,87), 
за показниками швидкісно-силових здібностей (r = 
0,87). Тому, було зроблено висновок що одним з най-
важливіших критеріїв відбору спортсменок для участі 
в групових вправах художньої гімнастики є рівень їх 
спеціальної фізичної й технічної підготовленості в ро-
боті предметами.

З метою більше точного та об'єктивного визначен-
ня перспективних гімнасток для підготовки у складі 
команд з групових вправ художньої гімнастики за 

 Таблиця 1
Значущість видів сумісності при відборі спортсменок у команди з групових вправ художньої гімнастики (n = 56)

Види сумісності групової 
діяльності

Стаж педагогічної діяльності

3 – 9 років (n = 20),
W = 0,29

10 –39 років (n = 36),
W = 0,14

ранг Σị ранг Σị

Рухова 1 34 1 65

Морфологічна 3 60 2 93

Психологічна 4 63 4 105

Функціональна 2 43 3 98
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ознаками рухової сумісності було проведено комп-
лексне тестування рівня їх спеціальної фізичної та 
технічної підготовленості. Для визначення подібності 
спортсменок були запропоновані 21 рухове завдання, 
що були спрямовані на визначення рівня розвитку 
гнучкості, координаційних та швидкісно-силових зді-
бностей, сили, здатності до збереження рівноваги, а 
також рівня технічної майстерності у володінні пред-
метами. Для порівняння розвитку різних фізичних 
якостей і визначення інтегрального показника фізич-
ної та технічної підготовленості у володінні предме-
тами результати виконання всіх рухових завдань були 
переведені в бали (від 1 до 10). 

В результаті проведеного дослідження було вста-
новлено, що у кваліфікованих гімнасток найбільш 
розвинені такі спеціальні фізичні якості, як сила (7,7; 
1,53 бала), пасивна гнучкість хребта (8,13; 1,63 бала) 
і швидкість (7,5; 1,57 бала). Менш розвиненими були 
гнучкість у тазостегнових суглобах (7,0; 1,49 бала), 
здатність до збереження рівноваги (7,15; 1,82 бала), 
швидкісно-силові якості (7,1; 1,9 бала) і спритність 
при роботі із предметами (6,84; 1,3 бала). Величина 
інтегрального показника спеціальної фізичної та тех-
нічної підготовленості у володінні предметами зна-
ходилась у межах 7 балів і відповідала рівню «вище 
за середнє» згідно кваліфікаційним нормам. Разом з 
тим, тільки за трьома критеріями показники, відпо-
відно коефіцієнту варіації (V =10 – 14%), були поді-
бні. По іншим 18 показникам − характеризувалися 
великою варіативністю (V = 17 – 39%). Це пов’язано 
з різними обставинами. По-перше, спортсменки 
мали різну спортивну кваліфікацію, що припускало 
різний рівень технічної підготовленості, по-друге, за 
територіальною приналежністю були вихованками 
різних гімнастичних шкіл країни, кожному з яких, як 
показує досвід спостережень, властива специфічна 
школа рухів, стиль і рівень виконання. 

З метою розподілу спортсменок на групи, 
використовуючи міру подібності результатів 
педагогічного тестування, застосовувалася 
деревоподібна кластеризація. Методом об’єднання в 
ієрархічному древі були виділені 3 групи гімнасток, 
результати педагогічного тестування кожної з яких 
мали низький ступінь розбіжності. Так, у першу групу 
ввійшли 13 спортсменок, які набрали за результатами 
21 рухового завдання у середньому 5,9; 1,09 бала, що 
свідчило про низький рівень спеціальної фізичної та 
технічної підготовленості гімнасток (V = 15 %). У 
другу групу ввійшли 14 спортсменок, результати яких 
свідчили про середній рівень спеціальної фізичної та 
технічної підготовленості гімнасток (7,1; 1,22 бала; V = 
14%). Третя група характеризувалася високим рівнем 
спеціальної фізичної й технічної підготовленості (8,4; 
0,9 бали; V = 11 %). До неї ввійшли 13 спортсменок. 
Саме гімнастки з останньої групи ввійшли до складу 
команди з групових вправ за критерієм рухової 
сумісності.

Висновки.
 Встановлено, що рухова сумісність є провідним 

фактором при відборі спортсменок до команд з гру-
пових вправ художньої гімнастики. Проведені до-
слідження показали, що високі показники гнучкості 
тазостегнових суглобів, сили м’язів верхніх і ниж-
ніх кінцівок, тулуба, здібність зберігати рівновагу, 
швидкісно-силові здібності доцільно враховувати як 
критерії рухової сумісності гімнасток при відборі у 
команди з групових вправ художньої гімнастики.

Перспективи досліджень у даному напрямку. Пе-
редбачається обґрунтувати ефективність відбору в 
команди з групових вправ художньої гімнастики з 
урахуванням рухової, психологічної, функціональної 
сумісності та сумісності за морфологічними ознаками 
спортсменок.

 Таблиця 2
Провідні фактори сумісності спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої гімнастики

Критерії відбору Фактори
1 2 3 4 5

Гнучкість тазостегнових суглобів 0,9 - - - -
Здатність зберігати рівновагу 0,91 - - - -
Силові показники різних м'язових груп 0,72 – 0,87 - - - -
Техніка роботи предметами 0,7 - - - -
Відносний склад жирової та м'язової маси тіла - 0,94; 0,7 - - -
Охватні розміри різних частин тіла - 0,7 – 0,8 - - -
Соматотип - 0,87 - -
Рівень кінестетичної чутливості - - 0,97 - -
Психологічні властивості особистості спор-
тсменок

- - - 0,86 -

Показники біоелектричних потенціалів серце-
вого м'яза

- - - - 0,75

Внесок у загальну дисперсію, % 22,3 21,2 11,3 9,1 8,2
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