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Мета: визначити структуру змагальних програм кваліфікованих спортсменів класу «Б» в акробатичному рок-н-ролі.
Матеріал і методи: використовувалися педагогічні, соціологічні і методи математичної статистики. В експериментальній частині дослідження взяли участь фахівці різної категорії та кваліфікації, проведено аналіз відеоматеріалів
змагань кваліфікованих спортсменів, які виступають в класі «Б».
Результати: вивчено зміст і встановлено структуру змагальних композицій кваліфікованих спортсменів в акробатичному рок-н-ролі, виділено складові показники змагальних програм.
Висновки: виділено основні структурні компоненти, що характеризують змагальну програму кваліфікованих спортсменів в акробатичному рок-н-ролі. Визначено їх складові, кількість і час виконання. Встановлено, що різноманітність
акробатичних елементів, конкурсних ходів, танцювальних фігур, засобів оформлення та логічність побудови всієї змагальної композиції при високій якості виконання характеризує пари-переможці.
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Вступ
У даний час в складно-координаційних видах спорту,
пов’язаних з мистецтвом рухів, провідними тенденціями
розвитку є зростання складності змагальних програм,
пошук нових оригінальних елементів, доведення технічної майстерності до рівня віртуозності. Спортсмени закладають у своїх змагальних програмах максимум елементів вищої трудності і виконують їх технічно [2; 5; 7; 9
та ін.].
Постійно зростаюча конкуренція на міжнародній
арені кваліфікованих спортсменів в акробатичному рокн-ролі висуває все нові завдання в їх підготовці. Одним
з пріоритетних напрямків стає удосконалення змагальних програм спортивних пар в короткі терміни і на високому якісному рівні, а також демонстрація стабільності
та надійності їх виконання в умовах змагань. При цьому
першість будуть завойовувати спортсмени, які зможуть
поєднати у своїх виступах різноманітну складність, бездоганну техніку виконання оригінальних акробатичних
трюків з елементами сучасної хореографії у цілісній змагальній композиції з особливою виразністю і артистизмом [1; 6; 8; 10 та ін.].
У зв’язку з цим потребують уточнення критерії оцінки
якісних характеристик змагальних програм, таких як культура рухів, віртуозність, ефективність і гармонійність, художність і музикальність [3; 4; 11; 13 та ін.].
Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відповідності
зі Зведеним планом науково-дослідної роботи в сфері фізичної культури і спорту на 2016–2018 рр. в рамках теми:
«Психо-сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів ситуаційних видів спорту».
Мета дослідження: визначити структуру змагальних програм кваліфікованих спортсменів класу «Б» в акробатичному рок-н-ролі.
Завдання дослідження:
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1. На основі аналізу науково-методичної літератури,
змагальної діяльності та узагальнення провідного практичного досвіду виділити сучасні проблеми побудови
змагальних програм кваліфікованих спортсменів в акробатичному рок-н-ролі.
2. Дослідити структуру і зміст змагальних програм
кваліфікованих спортсменів в акробатичному рок-н-ролі.

Матеріал і методи дослідження
Використовуючи комплекс наукових методів дослідження: педагогічні методи дослідження (аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, аналіз
документальних матеріалів; аналіз відеоматеріалів; педагогічне спостереження); соціологічні методи дослідження
(опитування та анкетування); методи математичної статистики, вивчено вихідні дані і зроблені відповідні висновки.
Дослідження проводилося на базі спортивних клубів
України, які займаються підготовкою спортивних пар класу «Б». В експериментальній його частини взяли участь
кваліфіковані спортсмени класу «Б». У ході дослідження
проаналізовано відеозаписи змагальних програм кваліфікованих спортсменів класу «Б», які виступають на змаганнях різного рівня.
У дослідженні реєструвалися наступні показники: тривалість змагальної програми (хвилини, секунди, «біти»);
загальна кількість елементів та кількість елементів певної
спрямованості; кількість елементів у кожній акробатичній
зв`язці; кількість основного ходу у танцювальній зв`язці;
кількість повторювань елементів в композиції; виконання
танцювальної зв’язки в рамках музикального квадрату [4;
13].
Для визначення структури і змісту змагальних програм «Акробатика» кваліфікованих спортсменів класу «Б»
в акробатичному рок-н-ролі був проведений аналіз за відеоматеріалами офіційних змагань. У його основу покла-
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Таблиця 1
Показники, що визначають структуру змагальної програми «Акробатика»
кваліфікованих спортсменів «класу «Б» в акробатичному рок-н-ролі
№ з/р

1.

2.

3.

4.

Група показників

Показники

Вимоги до показників

4 групи обов’язкових елементів та 2 зв’язки

– сальто вперед;
– сальто назад;
– «тодес»;
– обертання;
– інші елементи

основний хід

– виконання свінгового ритму;
– «пружина»;
– робота ніг;
– постава та робота корпусу;
– напрямки кидків;
– рухи руками

Танцювальні фігури

прості;
складні;
обертання в парі

– складність;
– чіткість;
– різноманіття;
– якість виконання;
– лінії танцю;
– оригінальність

Хореографія

– основний хід в контакті і зі зміною місць/напрямків
– варіанти основного ходу;
– рухи в парі без основного ходу;
– всі інші (обертання, стрибки, інші стилі)

– логіка;
– гармонія;
– естетика;
– акценти в постановці;
– барвистість

Акробатика*

Техніка ніг

Примітка. * – усі акробатичні елементи виконуються в контакті, окрім елементів «стафф» і «беттаріні» [11].
дено вимоги щодо побудови програм, які описані в правилах змагань з акробатичного рок-н-ролу та спеціальній
літературі зі складання вправ в гімнастичних і танцювальних видах спорту (табл. 1).

Результати дослідження та їх обговорення
Основою для побудови змагальної програми в акробатичному рок-н-ролі є регламентований правилами змагань музичний матеріал, який відповідає свінговому ритму в темпі 48–50 тактів за хвилину для програми «Акробатика», тривалість якої становить від 1 хв 30 с до 1 хв
45 с. Для програми «Техніка ніг» характерний темп музики
50–52 такти за хвилину, а тривалість композиції становить
від 1 хв до 1 хв 15 с.
Отримані результати свідчать, що середня тривалість
програми «Акробатика» у кваліфікованих спортсменів
класу «Б» становить 95–105 секунд, що відповідає вимогам сучасних правил змагань. З них у середньому від
43 до 46 секунд припадає на елементи акробатики та їх
зв'язки. На основний хід у середньому витрачається від 12
до 16 секунд. Танцювальні фігури виконуються за 17,8 секунд. Виразні рухи і рухи без основного ходу в парі мають
оформлювальний характер – хореографія програми, і виконуються в середньому за 22,74 секунди.
Розраховуючи відсоткове відношення часу виконання
різних рухів у змагальній композиції встановлено, що в
середньому на елементи акробатики та їх зв`язки витрачається 45% основного часу змагальної програми, час,
що залишився (55%), складають танцювальні серії (18% –
танцювальні фігури, основний хід – 14%, а решту часу
23% займає хореографія програми (основний хід, варіації
основного ходу, рухи в парі без основного ходу і виразні
рухи) (рис. 1).
Аналіз наших досліджень показав, що змагальна програма кваліфікованих спортсменів акробатичного рок-нролу складається зі вступу (інтро), 6-ти блоків та фіналу
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Рис. 1. Відсоткове відношення часу і змісту
структурних компонентів змагальних програм
кваліфікованих спортсменів класу «Б»
в акробатичному рок-н-ролі
(аутро) – фінальну позу композиції. В одному блоці спортивна пара демонструє танцювальну серію, захід на акробатичний елемент або акробатичну зв`язку, виконання її
та вихід з неї. Отже, у 6-ти блоках спортивна пара виконує:
1) танцювальні серії – оптимальну кількість (6) повних конкурсних ходів та варіації конкурсного ходу, танцювальні
доріжки, елементи та рухи сучасної хореографії, класичні
(андеор, андедан) та рок-н-рольні (використання акцентованої пружини на «ре-ле-ве») оберти, стрибки, динамічні зміни положень партнерів один відносно другого та специфічні танцювальні фігури, вдало підкресливши акценти
музичного супроводу виразними позами; 2) акробатичні
елементи – 4 групи обов'язкових акробатичних елементів
(сальто вперед, сальто назад, «тодес», обертання) та дві
зв'язки.
Таким чином, основний зміст змагальних композицій
в акробатичному рок-н-ролі у кваліфікованих спортсменів
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Висновки

Рис. 2. Структура змагальної програми
кваліфікованих спортсменів класу «Б»
в акробатичному рок-н-ролі
класу «Б» складається зі вступу (інтро), шести блоків та фіналу (аутро) (рис. 2).
При складанні і корекції змагальних програм в акробатичному рок-н-ролі необхідно враховувати кількісний
склад показників, що висуваються правилами змагань
даного виду спорту, якість виконання структурних елементів композиції і логічний розподіл усіх складових, які
поєднували б у собі оригінальні, амплітудні рухи з виразністю виконання в змагальній програмі. Кожна спортивна пара застосовує різні варіанти виконання змагальних
вправ у залежності від спеціальної та технічної підготовленості.

Аналіз відеоматеріалу дозволив оцінити ефективність
тренувального процесу, визначити рівень та напрямки корекції змагальних композицій кваліфікованих спортсменів
в акробатичному рок-н-ролі.
Аналіз змісту змагальних програм кваліфікованих
спортсменів класу «Б» в акробатичному рок-н-ролі, дозволив визначити структуру і складові показники змісту,
кількість і час їх виконання. Встановлено, що змагальні
композиції у кваліфікованих спортсменів класу «Б» в акробатичному рок-н-ролі складаються зі вступу (інтро), 6-ти
блоків і фіналу (аутро). В одному блоці спортивна пара
демонструє танцювальну серію, захід на акробатичний
елемент або акробатичну зв’язку, виконання її і вихід з неї.
Виявлено, що більшу частину часу всієї програми займають акробатичні елементи і їх зв’язки – 44,5 секунд (45%),
на основний хід доводиться від 12 до 16 секунд (14%).
Танцювальні фігури в середньому виконуються за 17,8
секунд (18%). Значну частину часу займає складова хореографії, що носить оформлювальний характер – 22,74
секунди (23%). Таким чином, зміст змагальної програми
у кваліфікованих спортсменів в акробатичному рок-н-ролі
класу «Б» має бути логічно розподілений по всіх блоках,
які поєднували б у собі складні акробатичні трюки, оригінальні, амплітудні рухи з виразністю виконання.
У перспективі подальших досліджень планується
вивчення спеціальної та технічної підготовленості кваліфікованих спортсменів класу «Б» в акробатичному рок-нролі.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який може сприйматися таким, що може нанести шкоду неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної,
громадської або комерційної організації.
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SLOBOZANS’KIJ NAUKOVO-SPORTIVNIJ VISNIK
Аннотация. Вячеслав Мулик, Юлия Луценко, Лариса Таран. Структура и содержание соревновательных программ
квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле. Цель: определить структуру соревновательных программ
квалифицированных спортсменов класса «Б» в акробатическом рок-н-ролле. Материал и методы: использовались педагогические, социологические и методы математической статистики. В экспериментальной его части приняли участие специалисты разной
категории и квалификации, проведен анализ видеоматериалов соревнований квалифицированных спортсменов, выступающих в
классе «Б». Результаты: изучено содержание и установлена структура соревновательных композиций квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле, выделены составляющие показатели соревновательных программ. Выводы: выделены
основные структурные компоненты, характеризующие соревновательную программу квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле. Определены их составляющие, количество и время выполнения. Обусловлено, что разнообразие акробатических элементов и танцевальных фигур, средств оформления и логичность построения всей соревновательной программы при
высоком качестве исполнения – характеризует пары-победители.
Ключевые слова: акробатический рок-н-ролл, соревновательная программа, квалифицированные спортсмены, класс «Б».
Abstract. Viacheslav Mulyk, Yuliya Lutsenko & Larysa Taran. Structure and content of competitive programs for trained
athletes in acrobatic rock’n’roll. Purpose: to determine the structure of competitive programs of qualified “B” class athletes in acrobatic
rock’n’roll. Material & Methods: pedagogical, sociological and methods of mathematical statistics were used. In the experimental part of
the study, specialists of various categories and qualifications participated, an analysis of the video materials of the competitions of qualified
athletes performing in the “B” class. Results: the content and the structure of the competitive compositions of qualified athletes in acrobatic
rock’n’roll have been studied, the components of the competitive program indicators are compiled. Conclusion: main structural components
characterizing the competitive program of qualified athletes in acrobatic rock’n’roll are highlighted. Their components, number and time
of execution are determined. It is established that a variety of acrobatic elements, competitive moves, dance figures, design tools and the
consistency of the construction of the entire competitive composition with high quality of performance characterizes the winning couple.
Keywords: acrobatic rock’n’roll, competitive program, qualified athletes, class “B”.
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