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Мета: обґрунтувати стан естетичного компонента рухової діяльності спортсменів в аеробній гімнастиці на різних етапах спортивної підготовки.
Матеріал і методи: аналіз відеоматеріалів; метод експертного оцінювання; методи математичної статистики.
Результати: визначено рівень критеріїв естетичного компонента («музикальність», «танцювальність», «ілюстративна
виразність», «емоційна виразність») на основі запропонованої оцінної шкали.
Висновки: визначено показники, які мають суттєвий вплив на стан естетичного компонента рухової діяльності спортсменів в аеробній гімнастиці на різних етапах спортивної підготовки. На етапі початкової підготовки найгірші показники
були в прояві «музикальності» і «танцювальності». На етапі попередньо-базової підготовки, також як і на етапі спеціалізованої базової підготовки, значно страждає «ілюстративна та емоційна виразність».
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Вступ
Формування естетичного компонента в процесі занять аеробною гімнастикою пов'язано із цілеспрямованим розвитком комплексу рухово-координаційних, інтелектуальних, морально-вольових якостей, що сприяє різнобічному гармонійному розвитку спортсменів. У роботах
П. М. Кизіма [3], Т. С. Лисицької [5], А. Я. Муллагільдінової [6], Т. Т. Ротерс [9] розглядається вдосконалення творчої активності спортсменів через організацію різних видів
музично-ритмічної діяльності. У дослідженнях О. С. Бєкєтової [2], О. А Омел'янчик-Зюркалової [7], В. Ю. Сосіної [11] відзначається, що емоційна виразність рухових
дій, єдність музики і композиції, «художнє виконання»,
що виховуються в процесі навчально-тренувальних занять, позитивно впливають на виконавчу майстерність
гімнастів. Автори припускають, що естетичний компонент рухової діяльності піддається педагогічному впливу
і може змінюватись на різних етапах розвитку спортивної
майстерності. Фахівцями з аеробіки Б. В. Кокаревим [4],
О. О. Поздєєвою та Г. М. Пшенічниковою [8], О. А. Сомкіним [10] досить детально висвітлені питання змісту та
структури навчально-тренувальних занять. Однак у даний
час стрімкий розвиток даного виду гімнастики характеризується появою нових, більш складних програм, що вимагають прояву більшої емоційності, артистичності, граціозності, що обумовлює актуальність контролю розвитку
естетичного компонента підготовленості спортсменів [12;
14]. Розробка оцінки естетичного компонента рухової діяльності гімнасток сприятиме мотивації до формування
індивідуального стилю та навичок естетичного виконання
рухових дій.
Зв’язок дослідження з науковими програмами,
планами, темами. Робота виконувалася згідно з темою
НДР «Теоретико-методичні основи управління тренувальним процесом та змагальною діяльністю в олімпійському,
професійному та адаптивному спорті» відповідно до плану ЛДУФК на 2016–2020 рр. (номер державної реєстрації:
0116U003167).
Мета дослідження: обґрунтувати стан естетичного
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компонента рухової діяльності спортсменів в аеробній
гімнастиці на різних етапах спортивної підготовки.
Завдання дослідження:
1. Створити кількісну та якісну шкалу оцінки естетичного компонента рухової діяльності спортсменів в аеробній гімнастиці.
2. Визначити показники, які мають суттєвий вплив на
стан естетичного компонента рухової діяльності спортсменів в аеробній гімнастиці на різних етапах спортивної
підготовки.

Матеріал і методи дослідження
Було обстежено 181 гімнастку різних вікових груп
м. Одеси та Одеської області, з них: на етапі початкової
підготовки – 59 дівчинок віком 6–10 років; на етапі попередньої базової підготовки – 61 дівчинка віком 11–14 років;
на етапі спеціалізованої базової підготовки – 61 гімнастка віком 15–17 років. Дослідження проводилось на базі
Федерації аеробної гімнастики, ЗОШ № 81, ЗОШ №111,
СДЮШОР № 10, ДЮСШ №1, КДЮСШ № 3 (м. Одеса).
Для якісного та кількісного аналізу естетичного компонента використано відеозаписи змагальних програм
спортсменів-аеробістів різних вікових груп. Для визначення рівня естетичного компонента рухової діяльності спортсменів використано метод експертних оцінок. У
процесі статистичної обробки результатів дослідження
обчислювали такі статистичні характеристики: середнє арифметичне (М); середнє квадратичне відхилення
(±SD); коефіцієнт конкордації. Також був визначений індивідуальний коефіцієнт сформованості (k), який вказував
на співвідношення суми оцінок показників щодо їх кількості для окремо взятого критерію та вираховувався за
формулою:
де k – індивідуальний коефіцієнт сформованості; Σ –
сума; О – оцінка; N – кількість показників.
Оптимальний рівень сформованості окремих критеріїв визначався при значеннях k у межах 2,5–1,8 бала, до-
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дати характер музичного супроводу, способу, виразною
мімікою обличчя.
Нами було запропоновано двобальна шкала оцінки,
що значно спрощувало експертам процедуру тестування
(табл. 1).
На нашу думку, така шкала більш конкретизована
під час оцінювання будь-якого ступеня сформованості.
Об’єктивізм оцінювання у видах спорту з візуальним способом оцінки значно зніжувався у зв’язку із первинною
розгубленістю суддів: занадто складна шкала оцінки та
необхідність врахування трьох і більш рівнів сформованості призводила до неконкретної оцінки. Ураховуючи
людський фактор, ми якомога більше спростили шкалу
оцінювання.
Для більш творчого оцінювання припускалась оцінка
в 0,5 бала, що надавало можливість отримати оцінку від
«0,5» до «2,5». Окреслені критерії и показники слугували
підґрунтям для виокремлення рівнів естетичного компонента рухової діяльності спортсменів у аеробній гімнастиці.
Низький рівень (<1–1,2 балів) характеризувався відсутністю: узгодженості рухів з темпом і ритмом музики;
відповідності танцювальних рухів заданому танцювального жанру і музичному супроводу; узгодженості рухів рук,
голови, тулуба, ніг, які підкреслюють спрямованість і характер пози; жесту при наявності прояву емоцій і почуттів
(міміки обличчя), продиктованих характером музичного
супроводу.
При достатньому рівні (1,3–1,7) сформованості естетичного компонента: рухи не завжди узгоджені з темпом і
ритмом музики; не завжди відповідають заданому танцю-

статній – 1,7–1,3 бала, низький 1– 1,2 бала.
Для характеристики групового рівня сформованості
окремих критеріїв розраховувався груповий коефіцієнт
сформованості (kгр), який визначався як середня арифметична величина k.

Результати дослідження та їх обговорення
Згідно з даними спеціальної літератури, естетичний
компонент рухової діяльності спортсменів відображає
«художнє виконання» вправ, які характеризують вміння
спортсменів передавати почуття та настрій, за допомогою виразності, музикальності, створювати художню образність [8; 11; 13]. До складу естетичного компонента
нами було включено критерії з наступною спрямованістю:
«музикальність», «танцювальність», «ілюстративна виразність», «емоційна виразність», що не входить у суперечність з дослідженнями фахівців за видами спорту з високими естетичними вимогами [5; 7; 8; 9 та ін.].
«Музикальність» – оцінювалася ступенем узгодженості рухів з темпом, ритмом, акцентами музики і загальному
характеру (жанру) музики.
«Танцювальність» – визначалася як відповідність рухів
певного жанру характеру музики.
«Виразність» – у цій роботі ми розділили виразність на
ілюстративну і емоційну:
«Ілюстративна» (або рухова) – гармонійне узгодження
рухів рук, голови, тулуба, ніг в позах, рухах, які найбільш
доцільно підкреслюють спрямованість і характер пози,
жесту, фрагмента композиції;
«Емоційна виразність» – оцінювалася вмінням пере-

Таблиця 1
Критерії естетичного компонента рухової діяльності у аеробній гімнастиці
Критерії

Кількісна та якісна оцінка

Показники
рухів

з

темпом,

ритмом

2,5 бала

1 бал

Наявність узгодженості

Відсутність узгодженості

Музикальність

Узгодженість
музики

Танцювальність

Відповідність танцювальних рухів заданому
танцювальному
жанру
і
музичному
супроводу

Відповідність

Невідповідність

«Ілюстративна
виразність»

Узгодженість рухів рук, голови, тулуба, ніг,
які підкреслюють спрямованість і характер
пози, жесту

Наявність узгодженості

Відсутність узгодженості

«Емоційна
виразність»

Яскравий прояв емоцій і почуттів (міміки
обличчя),
продиктованих
характером
музичного супроводу

Наявність відповідності
емоціям, що
проявляються

Відсутність відповідності
емоціям, що проявляються

Таблиця 2
Рівень сформованості критеріїв естетичного компонента на різних етапах
багаторічної спортивної підготовки (%)
Етап початкової
підготовки

Критерії

Етап попередньої базової
підготовки

Етап спеціалізованої
базової підготовки

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

Музикальність

15

25

60

33

32

35

13

28

58

Танцювальність

3

22

75

0

38

62

3

28

68

Ілюстративна виразність

2

50

48

0

10

90

0

27

73

Емоційна виразність

18

72

10

0

10

90

0

25

75

Примітка. І – оптимальний рівень, ІІ – достатній рівень; ІІІ – низький І рівень.
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вальному жанру та музичному супроводу; рухи рук, голови, тулуба, ніг, які підкреслюють спрямованість і характер
пози, не завжди узгоджені; жести виконуються при відсутності прояву емоцій і почуттів (міміки обличчя), продиктованих характером музичного супроводу.
Оптимальний рівень (1,8<2) відзначався при: узгодженості рухів з темпом і ритмом музики; відповідності
танцювальних рухів заданому танцювальному жанру і музичному супроводу; узгодженості рухів рук, голови, тулуба, ніг, які підкреслюють спрямованість і характер пози;
наявності жесту при прояві емоцій і почуттів (міміки обличчя), продиктованих характером музичного супроводу.
З метою визначення рівня естетичного компонента
рухової діяльності був розрахований індивідуально для
кожного спортсмена середній бал за всіма критеріями (k)
за сумою оцінок п’ятьох експертів. У таблиці 2 наведені
дані індивідуальних рівнів сформованості критеріїв хореографічної підготовленості.
На етапі початкової підготовки найліпші показники

були визначені у критерію «емоційна виразність». Серед
спортсменів, які досліджувалися, оптимальний рівень
«емоційної виразності» був зареєстрований у 11 осіб, що
складає 18%). Спортсмени на етапах попередньої базової підготовки та спеціалізованої базової підготовки значно поступаються молодшим спортсменам. На означених
етапах оптимальний рівень був відсутнім. Достатній рівень емоційної виразності був визначений у 72% випадків
(43 особи) на етапі початкової підготовки. Це найкращий
показник для цього етапу, але до наступного етапу кількість низького рівня може досягнути 90% (рис. 1).
Порівняльний аналіз показників музикальності показав (рис. 2), що на етапах початкової та спеціалізованої
базової підготовки у спортсменів значно знижений рівень
відповідності танцювальних рухів заданому танцювальному жанру і музичному супроводу (60% і 58% відповідно).
Цікаво, що на етапі попередньої базової підготовки
спортсмени за критерієм «музикальність» розподілились
згідно визначених рівнів майже рівномірно (33% – опти-

Рис. 1. Сформованість критерію «емоційна виразність» спортсменів на різних етапах спортивного тренування (%): ПП – етап початкової підготовки; ПБ – етап
попередньо базової підготовки; СБ – етап спеціалізованої
базової підготовки.

Рис. 3. Сформованість критерію «танцювальність»
на різних етапах спортивного тренування (%): ПП – етап
початкової підготовки; ПБ – етап попередньо базової підготовки; СБ – етап спеціалізованої базової підготовки.

Рис. 2. Сформованість критерію «музикальність»
на різних етапах спортивного тренування (%): ПП – етап
початкової підготовки; ПБ – етап попередньо базової підготовки; СБ – етап спеціалізованої базової підготовки.

Рис. 4. Сформованість критерію «ілюстративна
виразність» на різних етапах спортивного тренування
(%): ПП – етап початкової підготовки; ПБ – етап попередньо базової підготовки; СБ – етап спеціалізованої базової
підготовки.
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мальний рівень, 32% – достатній рівень, 35% – низький
рівень).
Дані, що наведені на рисунку 3, вказують на невідповідність танцювальних рухів заданому танцювальному
жанру і музичному супроводу на всіх етапах спортивної майстерності. Низький рівень танцювальності складає 75% (45 осіб) на етапі початкової підготовки, 62% (37
осіб) – на етапі попередньої базової підготовки, 68% (41
особа) – на етапі спеціалізованої базової підготовки.
Дуже низький відсоток оптимального рівня або повної
його відсутність характеризує «ілюстративну виразність»
на всіх етапах спортивного тренування (рис. 4).
Відсутність узгодженості рухів рук, голови, тулуба, ніг,
які підкреслюють спрямованість і характер пози, жесту,
визначено у 90% (54 особи) на етапі попередньої базової
підготовки. Це найгірший показник для цього етапу. Лише
незначно покращились результати на етапі спеціалізованої базової підготовки (44 особи мають низький рівень, що
відповідає 73%). Слід зазначити, що на етапі початкової
підготовки у 50% випадків (31 особа) визначався достат-

ній рівень показників за згаданим критерієм.

Висновки
Створено кількісну та якісну шкалу оцінки естетичного
компонента, яка враховує критерії «музикальність», «танцювальність», «ілюстративна виразність», «емоційна виразність».
Отримані дані дозволяють визначити показники, які
мають суттєвий вплив на зниження рівня естетичного
компонента у різновікового контингенту гімнастів. На етапі початкової підготовки найгірші показники були в прояві
«музикальності» і «танцювальності». На етапі попередньої
базової підготовки, також як і на етапі спеціалізованої базової підготовки, значно страждає «ілюстративна та емоційна виразність».
Перспективою подальших досліджень є визначення шляхів вдосконалення естетичного компонента на всіх
етапах багаторічної підготовки спортсменів.

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. Валентина Тодорова. Состояние эстетического компонента двигательной деятельности в аэробной гимнастике. Цель: обосновать состояние эстетического компонента двигательной деятельности спортсменов в аэробной гимнастике
на различных этапах спортивной подготовки. Материал и методы: анализ видеоматериалов, метод экспертной оценки, методы
математической статистики. Результаты: определен уровень критериев эстетического компонента («музыкальность», «танце-
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вальность», «иллюстративная выразительность», «эмоциональная выразительность») с использованием предложенной оценочной
шкалы. Выводы: определены показатели, двигательной деятельности спортсменов по аэробной гимнастике на различных этапах
спортивной подготовки.
Ключевые слова: аэробная гимнастика, эстетический компонент, оценка, критерии, этапы подготовки, двигательная деятельность.
Abstract. Valentina Todorova. Condition of esthetic component of motive activity in aerobic gymnastics. Purpose: to prove
condition of esthetic component of motive activity of sportsmen in aerobic gymnastics at various stages of sports preparation. Material
& Methods: analysis of video records, method of expert assessment, methods of mathematical statistics. Results: the level of criteria of
esthetic component (“musicality”, “dancing”, “illustrative expressiveness”, and “emotional expressiveness”) with use of the offered rating
scale is determined. Conclusions: indicators of motive activities of sportsmen for aerobic gymnastics are defined at various stages of sports
preparation.
Keywords: aerobic gymnastics, esthetic component, assessment, criteria, preparation stages, motive activity.
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