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Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих 

спортсменів з акробатичного рок-н-ролу у річному макроциклі 
підготовки  з урахуванням модельних характеристик
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Анотації:
Мета: розробити та експеримен-
тально обґрунтувати зміст спе-
ціальної фізичної та технічної 
підготовки спортсменів. Мате-
ріал: у дослідженні взяли участь 
36 спортсменів (18 пар). Резуль-
тати: Визначено антропометричні 
показники спортсменів для здій-
снення підбору партнерів спортив-
ної пари. Встановлено найбільш 
значущі біомеханічні параметри 
техніки виконання вправи. Розро-
блено цільову біомеханічну модель 
техніки виконання змагальної впра-
ви. Представлено методика оцінки 
спеціальної фізичної та технічної 
підготовленості. Розроблено мето-
дику підбору партнерів спортивної 
пари на основі: антропометричних 
і ваго-зростових показників партне-
ра та партнерки. Висновки: Вста-
новлено, що визначальним фак-
тором успішної спортивної пари в 
акробатичному рок-н-ролі є одна-
кова швидкість розвитку фізичного 
зусилля при спільних діях. Швид-
кість характеризується приростом 
зусилля, яке розвивається на кут 
розгину в суглобах біокінематичних 
ланок.

Батеева Н.П. Оптимизация тренировочно-
го процесса квалифицированных спор-
тсменов  по акробатическому рок-н-роллу 
в годичном макроцикле с учетом модель-
ных характеристик. Цель: разработать и 
экспериментально обосновать содержание 
специальной физической и технической под-
готовки спортсменов. Материал: в исследо-
вании приняли участие 36 спортсменов (18 
пар). Результаты: Определены антропоме-
трические показатели спортсменов для осу-
ществления подбора партнеров спортивной 
пары. Установлено наиболее значимые био-
механические параметры техники выполне-
ния упражнения. Разработана целевая био-
механическую модель техники выполнения 
соревновательного упражнения. Представле-
ны методика оценки специальной физической 
и технической подготовленности. Разработа-
на методика подбора партнеров спортивной 
пары на основе: антропометрических и весо-
ростовых показателей партнера и партнерши. 
Выводы: Установлено, что определяющим 
фактором успешной спортивной пары в акро-
батическом рок - н-ролле одинакова скорость 
развития физического усилия при совместных 
действиях. Быстрота характеризуется при-
ростом усилия, которое развивается на угол 
разгиба в суставах биокинематической цепи.

Batieieva N.P. Optimization of the 
training process with skilled athletes 
acrobatic rock and roll in the annual 
preparation of macrocycles based 
on model characteristics. Purpose: 
to develop and prove experimentally 
the content of the special physical 
and technical training athletes. 
Material: the study involved 36 athletes 
(18 pairs). Results: to determine 
anthropometric indices athletes to 
perform matchmaking sports couple. 
Had the most significant biomechanical 
parameters of the exercise equipment. 
Developed a biomechanical model of 
the target technology implementation 
competitive exercise. Assessment 
methodology presented special physical 
and technical training. The technique of 
selection of partners based on a pair 
of sports: anthropometric and growth 
indicators weighty partner and partner. 
Conclusions: it was determined that the 
determining factor in successful sports 
couple acrobatic rock-roll the same rate 
of development of physical effort in joint 
actions. Characterized by quickness 
growth efforts, which develops on the 
joint angle straightening bio kinematic 
chain.
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Вступ.1

Підготовка кваліфікованих спортсменів у акро-
батичному рок-н-ролі є складним багаторівневим і 
багаторічним процесом. Пошук оптимального спів-
відношення між складністю акробатики та якістю 
танцю – одне з найскладніших завдань підготовки 
спортсменів. За останні роки в Україні помітна стій-
ка тенденція кількісного зменшення кваліфікованих 
спортсменів у акробатичному рок-н-ролі. Це пов’язано 
з тим, що досягнення високої технічної майстерності 
стає більш трудомістким і тривалим. Постійно зрос-
таюча конкуренція на міжнародній арені висуває все 
нові завдання в підготовці спортсменів. Одними з прі-
оритетних напрямків стають оволодіння програмами 
міжнародного класу в короткі терміни і на високому 
якісному рівні, а також демонстрація стабільності та 
надійності їх виконання в умовах змагань. Традиційні 
засоби, методи і наявні технології в арсеналі вітчизня-
них тренерів недостатньо справляються з такими за-
вданнями підготовки кваліфікованих спортсменів [7].

Проблематика багаторічної спортивної підготовки 
досить широко представлена у вітчизняній та інозем-
ній літературі [10, 11, 13-16]. Але якщо проблемам 
тренування спортсменів на етапі початкової підготов-

ки з акробатичного рок-н-ролу приділяли достатньо 
уваги [1, 2, 8, 9, 12], то, на жаль, питанням підготовки 
кваліфікованих спортсменів приділяється недостат-
ньо уваги. Наукових праць, пов’язаних з підготовкою, 
організацією та управлінням навчально-тренувально-
го процесу кваліфікованих спортсменів з акробатич-
ного рок-н-ролу, в доступній літературі нами не ви-
явлено.

Вищевикладене свідчить про те, що на сучасному 
етапі розвитку акробатичного рок-н-ролу досить ак-
туальним є удосконалення навчально-тренувального 
процесу та розробка методики оцінки рівня різних 
видів підготовленості кваліфікованих спортсменів. У 
зв’язку з цим, існує необхідність оптимізації підготов-
ки кваліфікованих спортсменів у акробатичному рок-
н-ролі в річному макроциклі.

Робота виконана відповідно до Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2011–2015 рр. з теми: 2.15 «Управління ста-
тодинамічною стійкістю тіла спортсмена та системи 
тіл у видах спорту зі складною координаційною струк-
турою рухів» (номер держреєстрації 0111U001726). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: розробити та експеримен-

тально обґрунтувати зміст спеціальної фізичної та 
технічної підготовки кваліфікованих спортсменів у 
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акробатичному рок-н-ролі в річному макроциклі з 
урахуванням модельних характеристик.

Завданнями дослідження було визначити зміст 
спеціальної фізичної і технічної підготовленості 
та антропометричних показників кваліфікованих 
спортсменів для здійснення підбору партнерів спор-
тивної пари в акробатичному рок-н-ролі.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і уза-
гальнення наукової та методичної літератури, аналіз 
відеоматеріалів, педагогічне спостереження, педа-
гогічний експеримент, опитування та анкетування, 
тестування, метод експертних оцінок, морфофункціо-
нальне обстеження, біомеханічні методи аналізу рухо-
вих дій, методи математичної статистики. 

У дослідженні (послідовному експерименті) 
взяли участь 36 спортсменів (18 пар), (кваліфіка-
ція – МСМК, МС, КМС, I розряд). У попередньому 
дослідженні взяли участь 14 спортсменів (7 пар), 
(кваліфікація – МСМК, МС, КМС). У педагогічному 
експерименті взяли участь 20 спортсменів (10 пар), 
(кваліфікація – КМС, I розряд). 

Результати дослідження.
Аналіз літературних джерел показав, що питанням 

підготовки кваліфікованих спортсменів з акробатич-
ного рок-н-ролу приділяється недостатньо уваги, вна-
слідок цього є необхідність проведення досліджень, 
спрямованих на удосконалення їх спеціальної фі-
зичної та технічної підготовки, розробці модельних 
характеристик з видів підготовки. Відсутність мо-
дельних характеристик та науково обґрунтованої ме-
тодики підготовки кваліфікованих спортсменів з акро-
батичного рок-н-ролу вимагає проведення досліджень 
у цьому напрямку.

Для побудови модельних характеристик спеціаль-
ної фізичної підготовки (СФП) застосували вправи, 
які в основному сприяють проявленню спеціально-фі-
зичних можливостей та їх взаємодії в парі (табл. 1). 
Крім того, розроблено оціночні шкали, які можуть 

бути використані для отримання сумарної оцінки 
спортивної пари, яка визначає рівень спеціальної фі-
зичної підготовленості кваліфікованих спортсменів з 
акробатичного рок-н-ролу.

Виконання технічно складних акробатичних еле-
ментів та акробатичних зв’язок потребує високого 
рівня розвитку координаційних здібностей спортсме-
нів, а також оптимальної різниці зросто-вагових по-
казників спортсменів у парі.

Дослідження показали, що оптимальна різниця 
зросто-вагових показників спортсменів у парі ста-
новить: у масі тіла – 22,6±1,9 кг, у довжині тіла – 
16,7±7,1 см, ваго-ростового індексу – 97,7±5,5 г·см-1.

На підставі розроблених модельних характеристик 
антропометричних показників проведено підбір спор-
тивної пари категорії «М-класу». Антропометричні 
показники спортивної пари співпадають з попередньо 
розробленими моделями.

Запропонована нами методика підбору кваліфіко-
ваних спортсменів у спортивну пару акробатичного 
рок-н-ролу, ґрунтується на:

– антропометричних та ваго-зростових показниках 
партнера і партнерки;

– рівні спеціальної фізичної підготовленості парт-
нера, партнерки, спільно в парі; 

– технічній підготовленості спортсменів (якісному 
виконанні танцювальних і складно-координаційних 
акробатичних елементів). 

Аналіз навчально-тренувального та змагального 
процесу спортсменів категорії «М-клас» дав змогу ви-
явити, що основу технічних дій змагальної компози-
ції програми «Акробатика» складає змагальна вправа 
«передній тодес з фусу» [5].

Проведення біомеханічного аналізу змагальної 
вправи «передній тодес з фусу» дозволило визначити 
найбільш значущі біомеханічні параметри техніки ви-
конання вправи: фази техніки виконання цієї вправи; 
траєкторію загального центру маси (ЗЦМ) тіла парт-

Таблиця 1
Модельні характеристики СФП спортсменів категорії «М-клас» акробатичного рок-н-ролу

Тест Параметр Модельна 
характеристика

для партнера
Станова сила Сила, кг 232–258
Основний хід Кількість повторів за 20 с, рази 12,1–13,1
Присід з партнеркою Максимальна кількість повторів, рази 61,2–73,5

для партнерки
Основний хід Кількість повторів за 20 с, рази 12,4–13,4
2 перекиди вперед, 1 перекид назад, 
«тур» Кількість повторів за 30 с, рази 5,7–6,5

Настрибування на тумбочку Кількість повторів за 20 с, рази 17,0–19,2
для пари

Задній тодес з «фусу» Максимальна кількість повторів, рази 5,7–7,0
Нижня, верхня зміна, «фус» Максимальна кількість повторів, рази 8,7–11,3
Обертання («кугель», «сонце», 
«дюлейн») Максимальна кількість повторів, рази 13,4–17,3
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нерки; максимальну висоту ЗЦМ тіла партнерки (H); 
швидкість (V) (ЗЦМ) тіла партнерки, прискорення (a) 
(ЗЦМ) тіла партнерки, загальне прикладене зусилля 
(F). Крім того, виявлено алгоритм обчислення зусилля 
окремо партнера (Fп-р) та партнерки (Fп-ка), прикладе-
ного для виконання змагальної вправи «передній то-
дес з фусу». 

На наступному етапі дослідження було застосо-
вано розроблену нами методику техніки виконання 
вправи «передній тодес з фусу». В її основу покладе-
но удосконалення техніки виведення партнерки з най-
меншим відхилом від вертикалі по лінії осі ординат та 
найменшим проходженням (ЗЦМ) тіла партнерки по 
горизонтальній лінії осі абсцис [4].

Слід зазначити, що показники висоти ЗЦМ тіла 
партнерки при виконанні змагальної вправи «пере-
дній тодес з фусу» за три етапи дослідження й біо-
механічного аналізу суттєво відрізняються. Приріст 

показників висоти склав 0,45 м, що в свою чергу, до-
казує правильність застосування нової методики та 
розробленого комплексу підвідних вправ для удоско-
налення техніки виконання даної змагальної вправи. 
По мірі подолання партнеркою максимальної висоти 
збільшується швидкість переміщення її ЗЦМ тіла при 
виконанні змагальної вправи «передній тодес з фусу». 
За допомогою розробленої методики і комплексу під-
відних вправ спостерігається збільшення показни-
ка швидкості переміщення ЗЦМ тіла партнерки на 
0,41 м·с-1.

У результаті проведених досліджень встановле-
но цільову біомеханічну модель техніки виконання 
змагальної вправи «передній тодес з фусу» категорії 
«М-клас» у акробатичному рок-н-ролі (табл. 2).

Таким чином, за результатами проведеного біо-
механічного аналізу були визначені особливості дій 
партнерки і партнера, спрямовані на удосконалення 

Таблиця 2
Цільова біомеханічна модель техніки виконання змагальної вправи «передній тодес з фусу» категорії 

«М-клас» у акробатичному рок-н-ролі

Рівень моделю-
вання: Параметри Модельні ха-

рактеристики

Геометричний

Висота ЗЦМ тіла партнерки, м 3,4
Кут вильоту ЗЦМ тіла партнерки (відхил від вертикалі), град. 7
Горизонтальне переміщення ЗЦМ тіла партнерки, м 0,94
Горизонтальне переміщення ЗЦМ тіла партнерки в безопорному русі, 
м 0,54

Кут колінного суглоба оптимальної пози партнера, град. 82
Висота упору («замок» рук партнера) оптимальної пози партнера, м 0,48

Часовий

Час виконання змагальної вправи «передній тодес з фусу», с 1,97
Час руху ЗЦМ тіла партнерки до верхньої точки вильоту, с 1,03
Час безопорного руху ЗЦМ тіла партнерки, с 0,66
Час взаємодії партнерів до моменту переходу в безопорний рух ЗЦМ 
тіла партнерки, с 0,69

Час взаємодії партнерів у момент точки зіткнення партнерки з парт-
нером і виведення її на паркет, с 0,62

Кінематичний

Початкова вертикальна швидкість ЗЦМ тіла партнерки, м·с-1 1,61
Вертикальна швидкість ЗЦМ тіла партнерки в момент переходу в 
безопорний рух, м·с-1 4,07

Середня вертикальна швидкість ЗЦМ тіла партнерки до моменту 
переходу в безопорний рух, м·с-1 3,55

Початкова горизонтальна швидкість ЗЦМ тіла партнерки, м·с-1 0,2
Горизонтальна швидкість ЗЦМ тіла партнерки в момент переходу в 
безопорний рух, м·с-1 0,5

Середня горизонтальна швидкість ЗЦМ тіла партнерки до моменту 
переходу в безопорний рух, м·с-1 0,44

Початкове прискорення ЗЦМ тіла партнерки, м·с-2 10,91
Прискорення ЗЦМ тіла партнерки в момент переходу в безопорний 
рух, м·с-2 –6,7

Динамічний

Початкове загальне зусилля, прикладене партнером і партнеркою до 
ЗЦМ тіла партнерки, кг 88,75

Початкове зусилля партнера, прикладене до ЗЦМ тіла партнерки, кг 74,41
Початкове зусилля партнерки, прикладене до ЗЦМ тіла партнерки, кг 14,82
Зусилля партнерки, прикладене до ЗЦМ тіла партнерки в момент 
переходу в безопорний рух, кг 0,0

Загальний імпульс сили партнера і партнерки до виводу ЗЦМ тіла 
партнерки в безопорний рух, кг·м·с-1 24,75

Імпульс сили партнера до виводу ЗЦМ тіла партнерки в безопорний 
рух, кг·м·с-1 16,3

Імпульс сили партнерки до виводу ЗЦМ в безопорний рух, кг·м·с-1 8,45
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техніки виконання даної вправи. 
Отримані дані дозволили розробити програму та 

комплекси вправ для удосконалення спеціальної фі-
зичної та технічної підготовленості кваліфікованих 
спортсменів з акробатичного рок-н-ролу.

Проведений аналіз навчально-тренувального про-
цесу спортивних пар категорії «М-клас» в період річ-
ного макроциклу, який показав, що:

– застосування запропонованої методики визначає 
зміну стратегії і напрямки удосконалення спеціальної 
фізичної і технічної підготовки для спортивної пари;

– нова методика дозволяє вносити послідовні ко-
рективи, що сприяють покращенню результату пари 
на змаганнях.

Дослідження динаміки рівня спеціальної фізичної 
підготовленості спортивної пари дає можливість спо-
стерігати значні зміни силових та швідкісно-силових 
показників спортсменів, а також приріст їх показників 
при спільній взаємодії партнерів у парі (рис. 1).

У ході проведення педагогічного експерименту 
підтверджено ефективність застосування розробленої 
нової методики техніки виконання змагальної вправи 
«передній тодес з фусу» з урахуванням підбору спор-
тивних пар кваліфікованих спортсменів акробатично-
го рок-н-ролу (n=20). Методом випадкового вибору 
пари були розділені на дві однорідні групи (експе-
риментальну й контрольну). У кожній групі було по 
п’ять спортивних пар (10 осіб).

Встановлено, що експериментальна методика 
сприяє прискоренню темпів зростання спортивної 

майстерності кваліфікованих спортсменів в акроба-
тичному рок-н-ролі. Відзначено більш виражене по-
ліпшення спортивних результатів у спортсменів екс-
периментальної групи в порівнянні з контрольною 
(p<0,05). 

Висновки
1. Розроблено методику підбору партнерів спор-

тивної пари на основі: антропометричних і ваго-зрос-
тових показників партнера та партнерки; їхні рівні 
спеціальної фізичної та технічної підготовленості. 

2. Встановлено, що визначальним фактором 
успішної спортивної пари є однакова швидкість роз-
витку фізичного зусилля при спільних діях, що харак-
теризується приростом зусилля, яке розвивається на 
кут розгину в суглобах біокінематичних ланок. Визна-
чено цільову біомеханічну модель техніки виконання 
змагальної вправи «передній тодес з фусу» категорії 
«М-клас» у акробатичному рок-н-ролі, в якій позна-
чено оптимальні параметри виконання.

3.Застосування розробленої методики дозволяє 
оптимізувати тренувальний процес кваліфікованих 
спортсменів акробатичного рок-н-ролу, підвищити 
ефективність їх виступу за більш короткий термін.

Подальше дослідження доцільно провести з роз-
робки навчальних програм з виду спорту і підвищен-
ня спортивних результатів на всіх етапах підготовки 
кваліфікованих спортсменів у акробатичному рок-н-
ролі.

Рис. 1. Динаміка показників СФП кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу в річному макро-
циклі підготовки:

T1-T3 – тест-вправи для партнера, T4-T6 – тест-вправи для партнерки, T7-T9 – тест-вправи для пари.
A - до використання методики; B - після використання методики. T1- станова сила (бали); T2- основний хід за 
20 с (бали); T3-присідання з партнеркою (бали); T4- основний хід за 20 с (бали); T5- 2 перекиди вперед, 1 пере-
кид назад, «тур» за 30 с (бали); T6- настрибування на тумбочку за 20 с (бали); T7- задній тодес з «фусу»(бали); 
T8- нижня, верхня зміна, «фус» (бали); T9- обертання (кугель), (бали).
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