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Мета: визначити взаємозв’язок між показниками точності відтворення еталонного ритму стрибків та якістю техніки їх
виконання у гімнасток на етапі початкової підготовки.
Матеріал і методи: використано експертне оцінювання, перевірка точності відтворення ритму з допомогою
комп’ютерної програми «Ритмік», методи математичної статистики.
Результати: виявлено достовірні високі кореляційні взаємозв’язки між показниками відтворення ритму та оцінкою за
техніку виконання стрибків у гімнасток на етапі початкової підготовки.
Висновки: здатність відтворити заданий ритм впливає на технічну підготовленість гімнасток на етапі початкової підготовки.
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Вступ
Зростання вимог правил змагань з художньої гімнастики щодо точності виконання елементів, рання спеціалізація гімнасток вимагають пошуку нових методів тренування, які забезпечуватимуть якісну технічну підготовку
спортсменок від етапу початкової підготовки [5; 11; 13].
Фахівці з циклічних та складно-координаційних видів
спорту стверджують, що навчання спортивних вправ із
засвоєнням раціонального ритму їх виконання значно полегшує та прискорює процес засвоєння спортивної техніки, сприяє закріпленню рухового навику [2; 3; 4; 7].
На етапі початкової підготовки в художній гімнастиці
існує проблема навчання стрибків, зокрема, як свідчать
фахівці (О. Е. Афтімчук), розбігу та наскоку для виконання
стрибків, що може бути вирішено застосуванням вправ,
які сприяють засвоєнню ритму стрибка [2]. Проте ствердження автора не підтверджено науковими даними.
У дослідженні В. Л. Ботяєва виявлено достовірні кореляційні взаємозв’язки у гімнасток на етапі початкової підготовки між оцінкою загальної технічної підготовленості
та здібністю до відтворення ритму [3].
Проте прямих досліджень щодо впливу засвоєння раціонального ритму стрибків на якість виконання їх техніки
в художній гімнастиці не проводилося.
Вищевказане спричиняє передумови до перевірки
взаємозв’язку між точністю відтворення ритму стрибків та
якістю техніки їх виконання у гімнасток на етапі початкової
підготовки.
Як показали численні дослідження, найбільш сприятливі передумови удосконалення рухової діяльності відбуваються на основі засвоєння доцільного ритму
руху [3; 4; 7].
Сучасна художня гімнастика характеризується високою точністю виконання рухових дій, яка вимагає від гімнастки виконання рухів за просторовими, силовими і ча-
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совими параметрами [3].
На етапі початкової підготовки закладаються основи техніки, які є базою для подальшого удосконалення та
ускладнення [5; 8]. На цьому етапі надзвичайно важливо
засвоїти правильні основи техніки виконання вправ [8].
Відчуття ритму, будучи основою для розвитку координації рухів, є невід’ємною частиною технічної підготовки
спортсменів [12].
У видах спорту зі складною і попередньо детермінованою структурою відчуття ритму має важливе значення.
В даних видах спорту дрібні відхилення від заданого ритму рухів негативно впливають на якість спортивної техніки [9].
Кожна рухова дія, в залежності від характеру рухової
діяльності, має свій руховий ритм, яким необхідно оволодіти спортсмену для досягнення результату у вибраному
виді спорту, що підтверджується результатами досліджень [3].
Знаючи ритмічну структуру цілісного руху, можна свідомо формувати руховий ритм фізичної вправи і регулювати його відповідно до рухового завдання [2; 3; 9].
Зв’язок дослідження з науковими програмами,
планами, темами. Дослідження виконано згідно з темою 2.7 «Удосконалення системи фізичної підготовки
спортсменів з урахуванням індивідуальних та технічних
профілів їх підготовленості» Зведеного плану науководослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
2011–2015 рр.
Мета дослідження: виявити взаємозв’язок між показниками точності відтворення ритму стрибків та оцінкою за якість техніки виконання стрибків у гімнасток на
етапі початкової підготовки.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати літературні джерела щодо впливу
засвоєння та відтворення ритму на техніку спортивних
вправ.
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2. Визначити показники точності відтворення ритму
стрибків та оцінити якість техніки їх виконання у гімнасток
на етапі початкової підготовки до та після застосування
експериментальної програми удосконалення ритму.
3. Виявити взаємозв’язок між показниками відтворення ритму стрибків та оцінкою за технікою їх виконання
у гімнасток обох груп до та після експерименту.

Матеріал і методи дослідження
У дослідженні брали участь 40 гімнасток віком 6–7 років, що відповідає етапу початкової підготовки в художній
гімнастиці. У дослідженні брали участь гімнастки другого року навчання. Гімнастки відтворювали заданий еталонний ритм стрибків руками на клавіатурі комп’ютера,
окремо у кімнаті, в тиші, по 3 рази кожну ритмічну вправу.
Вираховувався середній результат похибки відтворення
ритму за допомогою програми «Excel». Також гімнастки
виконували стрибки, які оцінювалися трьома експертами
за шкалою оцінювання якості техніки виконання стрибків,
яка розроблена на основі правил змагань з художньої гімнастики. Застосування експериментальної програми удосконалення ритму тривало 3 місяці. Між оцінкою за якість
техніки виконання стрибків та результатами відтворення
ритму стрибків було проведено кореляційний аналіз у
програмі «Excel». Кореляційний аналіз проводився до та
після застосування експериментальної програми.

Результати дослідження та їх обговорення
Показники точності відтворення ритму та оцінка якості виконання стрибків у гімнасток на етапі початкової підготовки до застосування експериментальної програми у
гімнасток контрольної та експериментальної груп суттєво
не відрізнялися (рис. 1, 2; табл. 1).
Так, показник похибки точності відтворення ритму у гімнасток експериментальної групи коливався від
202,85±32,5 до 250,55±20,34 мс, у гімнасток контрольної
групи від 209,7±14,15 мс до 240,3±25,65 мс.
Оцінка за якість техніки виконання стрибків у гімнасток експериментальної групи була від 3,95 до 3,15 бала, у
гімнасток контрольної групи від 3,92 до 3,1 бала. Узгодженість думок експертів була високою (W>0,6).
Після застосування експериментальної програми [8]
протягом трьох місяців проведено повторну перевірку точності відтворення ритму та оцінювання техніки виконання
стрибків, та виявлено достовірне поліпшення (р<0,001) у
досліджуваних показниках у гімнасток експериментальної
групи (табл. 1).
При визначенні залежностей досліджуваних ознак використовувався кореляційний аналіз з визначенням коефіцієнтів лінійної кореляції Пірсона, де порогова величина
рівня значущості вважалася 0,05 (або 5%).
У гімнасток експериментальної групи між досліджуваними показниками до та опісля застосування екс-

Рис. 1. Похибка відтворення ритму у гімнасток контрольної та експериментальної груп до експерименту

Рис. 2. Експертна оцінка за якість техніки виконання стрибків у гімнасток контрольної та
експериментальної груп до проведення педагогічного експерименту
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Таблиця 1
Кореляційні взаємозв’язки між результатами відтворення ритму та оцінкою за якість техніки виконання
стрибків у гімнасток експериментальної групи до та після експерименту
Вид стрибків

Стрибки з місця

Стрибки з кроку

Стрибки з наскоку

Стрибки з розбігу

Період

Експертна
оцінка, б.
(M±m)

Похибка
відтворення ритму,
ŋ, мс
(M±m)

До експ.
Після експ.
t-крит.
р
До експ.
Після експ.
t-крит.
р
До експ.
Після експ.
t-крит.
р
До експ.
Після експ.
t-крит.
р

3,95±0,21
6,243±0,22
8,001
<0,001
4,031±0,2
6,124±0,07
13,65
<0,001
3,59±0,25
6,142±0,26
11,6
<0,001
3,15±0,24
5,9±0,21
8,67
<0,001

238,6±21,25
94,15±9,235
6,26
<0,001
202,85±32,5
97,3±7,13
4,73
<0,001
215,3±25,2
103,05±10,16
6,53
<0,001
250,55±20,34
110,4±10,26
7,40
<0,001

Коефіцієнт
кореляції,
r
0,52*
–0,589*

–0,64*
–0,454*

–0,65*
–0,484*

–0,48*
–0,891*

Примітка. * – достовірний кореляційний взаємозв’язок.
Таблиця 2
Кореляційні взаємозв’язки між результатами відтворення ритму та оцінкою за якість техніки виконання
стрибків у гімнасток контрольної групи до та після експерименту

Вид стрибків

Стрибки з місця

Стрибки з кроку

Стрибки з наскоку

Стрибки з розбігу

Період

Експертна
оцінка, б.
(M±m)

Похибка
відтворення
ритму,
ŋ, мс
(M±m)

До експ.
Після експ.
t-крит.
р
До експ.
Після експ.
t-крит.
р
До експ.
Після експ.
t-крит.
р
До експ.
Після експ.
t-крит.
р

3,9±0,29
5,6±0,23
0,99
>0,05
3,6±0,48
4,9±0,12
0,84
>0,05
3,28±0,56
4,5±0,28
0,79
>0,05
3,088±0,37
4,4±0,24
0,76
>0,05

240,3±25,65
197,5±18,6
1,35
>0,05
209,7±14,15
191.1±19,5
1,96
>0,05
233,05±25,35
195,4±9,67
0,85
>0,05
236,6±32,15
214,7±11,75
0,37
>0,05

Коефіцієнт
кореляції,
r
0,34
–0,487*

0,39*
–0,578*

–0,52*
–0,565*

–0,46*
–0,612*

Примітка. * – достовірний кореляційний взаємозв’язок.
периментальної програми виявлено сильні кореляційні
взаємозв’язки (табл. 1), що підтверджує положення авторів [3; 4].
Між досліджуваними показниками у гімнасток експериментальної групи спостерігаються достовірні кореляційні взаємозв’язки на різних рівнях значущості. У стрибках
з місця виявлено середній статистичний взаємозв’язок до
та після експерименту, у стрибках з кроку: до експерименту – середній, опісля – слабкий взаємозв’язок, у стрибках
з наскоку: до експерименту – середній, опісля – слабкий
взаємозв’язок, у стрибках з розбігу: до експерименту –
слабкий, опісля – сильний статистичний взаємозв’язок
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(см. табл. 1).
У гімнасток контрольної групи між результатами відтворення ритму та оцінкою за техніку виконання стрибків
до та опісля експерименту достовірного покращення не
спостерігалося (р>0,05), проте також виявлено наявність
сильних достовірних кореляційних взаємозв’язків між досліджуваними показниками (табл. 2).
Як видно із результатів проведеної кореляції між показниками відтворення ритму стрибків та оцінкою за
якість техніки стрибків, у гімнасток контрольної групи до
та після проведення експерименту спостерігаються достовірні кореляційні взаємозв’язки на різних рівнях зна-
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Рис. 3. Результати точності відтворення ритму у гімнасток експериментальної та контрольної груп після
педагогічного експерименту

Рис. 4. Експертна оцінка за якість техніки виконання стрибків у гімнасток експериментальної групи та
контрольної групи після експерименту

чущості. Так, у стрибках з місця у гімнасток контрольної
до експерименту дуже слабкий, а опісля – слабкий кореляційний взаємозв’язок, у стрибках з кроку – до експерименту – слабкий, опісля – середній статистичний
взаємозв’язок, у стрибках з наскоку – середній статистичний взаємозв’язок до та опісля експерименту, у стрибках
з розбігу – до експерименту – слабкий, після експерименту – середній взаємозв’язок.
Варто зазначити, що взаємозв’язки є і у контрольній
групі, де точність відтворення ритму та оцінка за якість
техніки нижча (рис. 3, 4), ніж у експериментальній, у якій
вищі показники точності відтворення ритму та оцінки за
техніку виконання стрибків.
Отримані дані підтверджують численні дослідження
фахівців щодо взаємозв’язку між відтворенням ритму та
технікою вправ, та, отже, висувають розвиток здатності
до відтворення ритму як одну з передумов засвоєння техніки спортивних вправ.
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Висновки
У результаті застосування розробленої програми навчання стрибків у гімнасток експериментальної групи, у
якій зроблено акцент на розвиток відчуття ритму та засвоєння ритму стрибків під час їх вивчення, спостерігаються
достовірні покращення показників точності відтворення
еталонного ритму стрибків та оцінки за якість техніки їх
виконання (р<0,001).
Проведений кореляційний аналіз між досліджуваними
показниками до та опісля застосування експериментальної програми виявив високі взаємозв’язки між відтворенням ритму та оцінкою за техніку виконання стрибків у гімнасток експериментальної групи.
У гімнасток контрольної групи достовірного покращення показників відтворення ритму та оцінки за техніку
виконання стрибків не спостерігалося (р>0,05), проте
також виявлено сильні кореляційні взаємозв’язки між до-

46

This work is licensed under a Creative Commons 4.0
International (CC BY 4.0)

СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК
сліджуваними показниками. Це підтверджує численні дані
фахівців про взаємозв’язок відтворення ритму та технічною підготовленістю спортсменів.
Перспективи подальших досліджень. Плануєть-

ся перевірка взаємозв’язку між показниками відтворення ритму та оцінкою за виконання змагальних вправ без
предмету у гімнасток на різних етапах багаторічної підготовки.

Конфлікт інтересів. Автор заявляє, що немає конфлікту інтересів, який може сприйматися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної,
громадської або комерційної організацій.
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Аннотация. Заплатинская О. Взаимосвязь воспроизведения ритма прыжков и оценки за технику их исполнения у гимнасток на этапе начальной подготовки. Цель: определить взаимосвязь показателей точности воспроизведения эталонного ритма прыжков и качества техники их исполнения у гимнасток на этапе начальной подготовки. Материал и методы: использована
экспертная оценка, проверена точность воспроизведения ритма с помощью компьютерной программы «Ритмик», методы математической статистики. Результаты: определена высокая достоверная корреляционная взаимосвязь между показателями воспроизведения ритма прыжков и оценкой за качество техники их исполнения у гимнасток на этапе начальной подготовки. Выводы: способность воспроизвести заданный ритм влияет на уровень технической подготовленности гимнасток на этапе начальной подготовки.
Ключевые слова: ритм, техника, прыжки, гимнастика, художественная, этап начальной подготовки.
Abstract. Zaplatynska O. The relationship between reproduction of the jump’s rhythm and technical score of their execution
by gymnasts at the stage of initial training. Purpose: to determine the interconnection between quality of performance of the jumps
and reproduction of the rhythm of jumps by gymnasts at the stage of initial training. Material & Methods: to determine the relationship
between reproduction of rhythm and evaluation by the quality of technique of the jumps we used expert assessment, check the accuracy of
the reproduction of rhythm with the help of computer program “rhythmic”, methods of mathematical statistics. Results: the study found the
correlation between reproduction of rhythm and summing-up of quality the technique of jumps by the gymnasts at the stage of initial training.
Conclusions: the ability to reproduce a predetermined rhythm influences the level of technical readiness of gymnasts at the stage of initial
training.
Keywords: rhythm, technique, jumps, gymnastics, art, stage of initial training.
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