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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність. Проблема вдосконалення відбору постійно перебуває в полі 

зору фахівців (В.О. Запорожанов, В.М. Платонов, 1992; Л.В. Волков, 1997; Є.Ю. 

Розин, 2001; В.М. Платонов, К.П. Сахновський, М.П. Озимек, 2003; О.А. Шинкарук, 

2011). Проте наукові дослідження проблеми підготовки у групових вправах в 

основному були спрямовані на вдосконалення окремих її видів та тільки певною 

мірою висвітлювали відбір (В.Ю. Сосіна, 1986; М.В. Приставкіна, 1987; Н.А. 

Овчиннікова, 1991; Н.Н. Ночевна, 1990; І.О. Вінер, 2003; Т.В. Нестерова, 2006; І.С. 

Семібратова, 2007).  

Сумісність спортсменок  є основною умовою ефективного відбору та навчання 

в командах з групових вправ (В.М. Болобан, 1990; Т.В. Нестерова, 1997; Л.О. 

Карпенко, 2007), оскільки в якості основного структурного елемента техніки в них 

виступають рухові взаємодії, метою яких є синхронний або погоджений 

асинхронний режим роботи, виконання елементів тілесного контакту, обмін 

предметами, а також спільні з партнером маніпуляції одним або кількома 

предметами без обмінів ними  (Т.В. Нестерова, 1993, 2007; Т.М. Мірошниченко, 

2004; І.С. Семібратова, 2007). Враховуючи вищезазначене, вагомого значення 

набуває відбір і орієнтація гімнасток у команди для участі в змаганнях з групових 

вправ, як фактора досягнення значних спортивних результатів у цьому виді 

художньої гімнастики (О.В. Вєтошкіна, 2001; Т.В. Нестерова, 2005).  

На сучасному етапі в окремих дослідженнях розрізняють відомості про 

критерії та методи відбору спортсменок у команди з групових вправ (І.А. Павлова, 

1988; Н.П. Борецька, 2003; І.В. Бистрова, 2008). Але у цих дослідженнях сумісність 

не розглядається як основний фактор комплексного підходу при оцінці технічного 

та фізичного рівня підготовленості гімнасток, морфофункціональних показників, 

уміння  працювати в колективі, погоджувати свої дії з партнерами. Це є причиною 

різних негативних проявів у спільній діяльності: тривалого розучування вправ і 

нестабільного їх виконання, підвищеної емоційна напруженості, конфліктних 

ситуацій, частої зміни партнерів або повної розкомлектації складу (Т.В. Нестерова, 

2009).  

У зв'язку з цим актуальним є обґрунтування методологічного підходу до 

відбору спортсменок у команди з групових вправ художньої гімнастики з 

урахуванням різних видів сумісності, як ключового фактору підвищення 

результативності змагальної діяльності.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами. Дисертаційна робота 

виконана відповідно до теми 2.1.6 «Раціональна побудова тренувального процесу в 

спортивних видах гімнастики на етапах багаторічної підготовки» (№ держреєстрації 

0106U010771) «Зведеного плану НДР в сфері фізичної культури та спорту на 2006 – 

2010 рр.» Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту; темою 2.12 

«Формування системи багаторічного відбору й орієнтації спортсменів» (№ 

держреєстрації 0111U001725) «Зведеного плану НДР в сфері фізичної культури та 

спорту на 2011 – 2015 рр.» Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту. 

Роль автора як співвиконавця зазначених тем полягала в дослідженні критеріїв 

сумісності спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої 

гімнастики, розробці практичних рекомендацій для відбору гімнасток у команди з 
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групових вправ і впровадженні їх у процес підготовки. 

Мета дослідження – вдосконалення відбору спортсменок у команди з 

групових вправ художньої гімнастики на основі урахування фактору сумісності. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити сучасний стан проблеми відбору спортсменок у команди з 

групових вправ художньої гімнастики з урахуванням фактору сумісності на підставі  

аналізу науково-методичної літератури й узагальнення сучасного практичного досвіду. 

2. Дослідити сумісність спортсменок, як фактора ефективної діяльності 

команд у групових вправах художньої гімнастики.  

3. Виявити види сумісності спортсменок при відборі в команди з групових 

вправ художньої гімнастики. 

4. Обґрунтувати критерії сумісності при відборі спортсменок у команди з 

групових вправ художньої гімнастики й перевірити їх ефективність. 

Об'єкт дослідження – відбір у команди з групових вправ художньої 

гімнастики. 

Предмет дослідження – рухова, функціональна, психофізіологічна, 

психологічна сумісність, сумісність спортсменок за морфологічними ознаками в 

групових вправах художньої гімнастики. 

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, анкетування, 

метод електронного аналізу кінестетичної чутливості м'язових зусиль за допомогою 

системи Back-check, методи психодіагностики, векторкардіографія, антропометрія, 

педагогічне тестування, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, 

методи математично-статистичної обробки  отриманих даних. 

Наукова новизна отриманих результатів полягала в наступному: 

 уперше виявлені види сумісності спортсменок, як критерії відбору в команди 

з групових вправ художньої гімнастики; обґрунтовані рухові, психологічні, 

психофізіологічні, функціональні й морфологічні критерії відбору спортсменок у 

команди з групових вправ художньої гімнастики; обґрунтований методологічний 

підхід до відбору спортсменок у команди з  групових вправ художньої гімнастики на 

основі комплексного урахування критеріїв сумісності гімнасток, у встановленій 

ієрархії значущості за видами сумісності; обґрунтовані критерії сумісності 

спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої гімнастики; 

обґрунтовано доцільність урахування сумісності спортсменок при комплектуванні 

команд з групових вправ художньої гімнастики, як передумови підвищення 

результативності в змаганнях; 

 доповнено відомості, присвячені проблемі відбору спортсменок у команди з 

групових вправ художньої гімнастики; 

 розширено наукові дані про сумісність спортсменок, як основного фактора 

при комплектуванні команд у групових вправах художньої гімнастики; 

 підтверджено роль окремих критеріїв сумісності в результативності 

змагальної діяльності з групових вправ художньої гімнастики. 

Практична значущість отриманих результатів досліджень пов'язана з 

реалізацією методологічного підходу до відбору спортсменок у команди з групових 

вправ художньої гімнастики. Його розробка й упровадження в практику відбору з 

урахуванням фактору сумісності, адаптованого до особливостей групових вправ 
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художньої гімнастики, дозволили озброїти тренерів-викладачів необхідною 

інформацією і на цій основі позитивно впливати на результат підготовки команд. 

Результати обґрунтування методологічного підходу до відбору спортсменок у 

команди з групових вправ художньої гімнастики з урахуванням фактору сумісності 

були впроваджені в навчальний процес студенток четвертого курсу Національного 

університету фізичного виховання та спорту України, спеціальність «Олімпійський і 

професійний спорт» (спеціалізація – художня гімнастика), дисципліна «Теорія та 

методика викладання обраного виду спорту».  

Виявлені в процесі досліджень критерії сумісності, були використані при 

відборі спортсменок у команди ДЮСШ «Чернігів», Чернігівської обласної ШВСМ  з 

художньої гімнастики для участі в змаганнях із групових вправ різного рангу.  

Основні положення дисертації використовувалися при розробці й написанні 

практичних рекомендацій з відбору гімнасток у команди з групових вправ 

художньої гімнастики на основі урахування фактору сумісності спортсменок. 

Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві наукових 

працях полягав в організації й проведенні експериментальної роботи, кількісного і 

якісного аналізу отриманих результатів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

були представлені в доповідях на Всеукраїнських та Міжнародних науково-

практичній конференціях: «Молода спортивна наука України» (Львів, 2011); 

«Молодь і олімпізм» (Київ, 2011, 2012); «Олімпійський спорт і спорт для всіх» 

(Київ, 2011); «Актуальні проблеми теорії й методики фізичної культури, спорту й 

туризму» (Мінськ, 2011); «Молоді вчені й олімпійський спорт» (Київ, 2012); V і VI 

Міжнародних конференціях молодих учених «Молодь і олімпійський рух» (Київ, 

2012, 2013).  

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені в 8 наукових 

працях, із них 7 опубліковані в фахових виданнях України.  

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, п'яти 

розділів, практичних рекомендацій, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Основний текст дисертації викладений на 157 сторінках. У роботі 

використано 243 джерела наукової та спеціальної літератури, з них 25 джерел 

закордонних авторів. Дисертаційна робота ілюстрована 14 таблицями та 30 

рисунками.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтована актуальність обраної теми; зазначено зв'язок з 

науковими планами, темами; визначено об'єкт, предмет, мету, завдання, 

методологію й методи досліджень; розкрито наукову новизну та практичну 

значущість роботи; а також визначено особистий внесок здобувача в опублікованих 

в співавторстві наукових працях, представлено інформацію про апробацію 

результатів і публікації з теми дисертаційної роботи. 

У першому розділі дисертації «Проблеми відбору спортсменок у команди з 

групових вправ художньої гімнастики» представлений теоретичний аналіз 

вітчизняних і закордонних публікацій з проблеми відбору в команди з групових 

вправ художньої гімнастики. Аналіз науково-методичної літератури проводився з 
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метою вивчення теоретико-методичних передумов підвищення ефективності 

відбору спортсменок у команди з групових вправ художньої гімнастики з 

урахуванням фактору сумісності, обґрунтування актуальності дисертаційної теми й 

визначення завдань дослідження.  

В основу аналізу покладено огляд науково-методичної літератури з наступних 

питань: особливості відбору спортсменок у команди для участі в групових вправах 

художньої гімнастики; сумісність спортсменок, як фактора підвищення 

ефективності відбору  спортсменок у команди з групових вправ художньої 

гімнастики; особливості рухової, психологічної, функціональної сумісності  й 

сумісності за морфологічними ознаками спортсменок у групових вправах художньої 

гімнастики. Вивчення спеціальної літератури дозволило виявити проблеми відбору 

спортсменок у команди з групових вправ художньої гімнастики, визначити 

напрямок наукового дослідження, пов'язаний з обґрунтуванням методологічного 

підходу до відбору спортсменок у команди з групових вправ,  і згодом провести 

порівняльний аналіз отриманої інформації з результатами власного дослідження. 

Результати аналізу наукових праць, присвячених проблемі відбору в команди з 

групових вправ художньої гімнастики, засвідчили, що сумісність є основою, 

ключовим фактором ефективної взаємодії спортсменок. Авторами розглядаються 

такі види сумісності спортсменок, як: рухова (І.А. Павлова, 1988; Н.Н. Ночевна, 

1990; Н.А. Овчиннікова,  Є.В. Відлюдько, 1991; Т.В. Нестерова, 1993; В.М. Болобан 

1995; V. Zaporozhanov, 1997; І.О. Вінер, 2003; Ю.К. Гавердовский, 2007); 

функціональна (С.А. Меканцишвілі 1991; Т.В. Нестерова, А.Г. Ященко, Л.О. 

Тайболіна, 2000; С.В. Вишнякова, 2002; О.В. Вєтошкіна, 2006; О.М. Худолій, 2011); 

психологічна  (І.Е. Артамонова, 1990; Т.С. Лисицька, 1995; Ж.А. Білокопитова, О.О. 

Тимошенко, А.М. Дячук, 2001; Т.В. Нестерова, 2005; І.І. Ігнатова, 2006; І.В. 

Бистрова 2008) і морфологічна (Ж.А. Білокопитова, 2004; Н.П. Борецька, 2003; К.В. 

Гобузева, 2006; (О.А. Шинкарук, 2011; Т.В. Нестерова, О.С. Кожанова, 2011). На 

підставі педагогічних, психофізіологічних, функціональних і морфологічних 

критеріїв сумісності оцінюється перспективність спортсменок у художній 

гімнастиці. Однак на даний час ці критерії відбору недостатньо розроблені й 

практично не застосовуються на практиці в групових вправах. Сучасна система 

відбору спортсменок у команди для участі в змаганнях не враховує комплексний 

підхід і мало пов'язана з особливостями підготовки спортсменок у групових 

вправах.  

Авторами відзначається перевага у використанні педагогічних критеріїв у 

порівнянні з функціональними, психофізіологічними, психологічними та 

морфологічними без урахування сумісності спортсменок під час їх відбору до 

складу команди (Л.О. Карпенко, 2003; Ж.А. Білокопитова, Т.В. Нестерова, А.М. 

Дерюгіна, В.А. Безсонова, 1999; О.А. Шинкарук, 2011). До того ж специфічні  

критерії не об'єднані в цілісну систему, що ускладнює їх реалізацію в процесі 

відбору спортсменок у групових вправах. На сучасному етапі з даної проблеми 

відсутні: обґрунтована система специфічних критеріїв відбору гімнасток у команди 

з групових вправ, комплексний підхід в оцінці перспективності гімнастки для 

роботи в команді з групових вправ, орієнтація на використання критеріїв відбору на 

основі оцінки сумісності гімнасток.  
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Аналіз питання засвідчив, що проблема ефективної спільної діяльності 

спортсменок у командах з групових вправ на даному етапі вивчена недостатньо. 

Автором установлено, що дослідження проблеми відбору з позиції комплексного, 

системного підходу, у якому сумісність спортсменок є ключовим фактором 

ефективності змагальної діяльності, дозволить сформувати повноцінне уявлення про 

особливості відбору спортсменок у команди з групових  вправ, виявити критерії 

відбору й визначити їх значущість і взаємозв'язок. Рішення даного питання було 

особливо актуальним, що й обумовило подальші дослідження.  

У другому розділі дисертації «Методи й організація досліджень» 

представлені методологія, методи дослідження у відповідності з об'єктом, 

предметом, метою та завданнями роботи, обґрунтована доцільність використання 

даних методів, описані організація й контингент учасників. 

У процесі вирішення поставлених завдань були використані наступні методи 

дослідження: аналіз науково-методичної літератури; анкетування; метод 

електронного аналізу кінестетичної чутливості м'язових зусиль із використанням 

системи Back-check; методи психодіагностики; векторкардіографія; антропометрія; 

педагогічне тестування; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; 

методи математично-статистичної обробки отриманих даних.  

Дослідження проводилися у чотири етапи в період з жовтня 2009 по вересень 

2012 р., на кожному з яких були вирішені поставлені завдання. 

На першому етапі (жовтень 2009 – травень 2010 р.) були проаналізовані 

сучасні наукові й методичні літературні джерела, зроблений підбір і апробація 

методів дослідження, визначені напрямки подальших досліджень. 

На другому етапі (січень − жовтень 2010 р.) був вивчений практичний досвід 

з питань відбору гімнасток у команди з групових вправ, шляхом анкетування із 

залученням 56 тренерів з художньої гімнастики різної кваліфікації.  

На третьому етапі (листопад 2010 – грудень 2011 р.) було проведено 

дослідження видів сумісності з використанням наступних критеріїв: рівень 

спеціальної фізичної й технічної підготовленості гімнасток у володінні предметами, 

психофізіологічні й психологічні характеристики спортсменок, рівень 

функціональних і  морфологічних показників гімнасток з наступною математично-

статистичною обробкою і аналізом отриманих даних. 

На четвертому етапі (січень – вересень 2012 р.) була проведена перевірка 

ефективності  відбору спортсменок у команди з групових вправ художньої 

гімнастики з урахуванням критеріїв сумісності для досягнення результативності на 

змаганнях; а також обробка та аналіз отриманих даних, написання 3, 4, 5 розділів 

роботи, практичних рекомендацій і висновків. 

Рішення поставлених експериментальних завдань здійснювалося на базі 

Національного університету фізичного виховання та спорту України. У дослідженні 

взяли участь 40 гімнасток НУФВСУ (студентки 1 – 4 курсів). Серед них: 4 майстри 

спорту України міжнародного класу, 28 гімнасток – майстрів спорту України й 8 –

кандидатів у майстри спорту України з художньої гімнастики. Вік гімнасток від 17 

до 23 років. Стаж спортивної діяльності від 11 до 16 років. Респондентами в 

анкетуванні були 56 тренерів з художньої гімнастики з різним рівнем кваліфікації 

(II, I і вища категорія) і стажем педагогічної діяльності (від 3 до 39 років). 
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У третьому розділі дисертації «Аналіз видів сумісності спортсменок при 

відборі в команди з групових вправ художньої гімнастики» було проведено 

аналіз використання критеріїв сумісності спортсменок у практиці комплектування 

команд з групових вправ художньої гімнастики; досліджено рухову, функціональну, 

психологічну, психофізіологічну і морфологічну види сумісності спортсменок при 

відборі в команди з групових вправ; визначено значущість критеріїв сумісності в 

структурі відбору; за різними критеріями сумісності були виявлені перспективні 

гімнастки для роботи в групових вправах; на основі урахування фактору сумісності 

сформований основний склад команди НУФВСУ.  

Аналіз проблеми сумісності спортсменок при відборі в команди з групових 

вправ здійснювався шляхом вивчення досвіду 56 тренерів, які взяли участь в 

анкетуванні. На їх думку, дана проблема актуальна, оскільки результат участі в 

змаганнях у групових вправах залежить на 70 – 80 % від якості відбору 

спортсменок, ефективність якого респонденти оцінили в межах 35 – 50 %. 

Установлено, що при відборі в групові вправи рухова сумісність, на думку 

тренерів, є першочерговою. Друге місце, враховуючи їх досвід, відводиться 

морфологічній  та функціональній сумісності і останнє – психологічній.  Аналіз 

показав низький ступінь узгодження думок респондентів (W = 0,29; W = 0,14), що 

свідчить про неоднозначність уявлень із даного питання і, як наслідок, підвищує 

актуальність досліджуваної проблеми. 

Тренери, у якості провідних критеріїв відбору в команди з групових вправ, 

назвали рівень технічної майстерності й розвитку фізичних якостей, 

морфофункціональні характеристики, психофізіологічні особливості гімнасток. На 

їх думку, найвагоміший внесок у результат змагальної діяльності з групових вправ 

мають технічна й фізична підготовленість гімнасток. Разом з тим, у практиці 

відбору не враховується багато важливих психофізіологічних, функціональних і 

морфологічних критеріїв, а тестування предметної, загальної й спеціальної фізичної 

підготовленості гімнасток для участі в групових вправах не є комплексним.  

Наступним етапом нашої роботи було дослідження видів і обґрунтування 

критеріїв сумісності спортсменок при відборі в команди з групових вправ, у якому 

взяли участь 40 студенток НУФВСУ. Формування перспективного складу команди 

для участі в змаганнях із групових вправ передбачало застосування широкого кола 

критеріїв відбору, які охоплювали рухову, психологічну, морфологічну, 

психофізіологічну й функціональну сумісність спортсменок. 

Для виявлення рухової сумісності гімнасток за рівнем фізичної та технічної 

підготовленості використовувалося 21 рухове завдання (РЗ). Було встановлено, що 

величина інтегрального показника спеціальної фізичної й технічної підготовленості 

гімнасток у володінні предметами перебувала в межах 7,0 балів і відповідала рівню 

«вище середнього» відповідно до кваліфікаційних норм. Проте лише за трьома 

критеріями (РЗ 9, 15, 19) показники гімнасток за коефіцієнтом варіації (V = 10 – 14 

%) були подібні. Інші показники характеризувалися значною середньогруповою 

варіацією (V = 16 – 39 %), що свідчить про неоднорідність групи. З метою розподілу 

спортсменок на групи, використовуючи рівень подібності результатів педагогічного 

тестування, застосовувалася древоподібна кластеризація. Методом об'єднання в 

ієрархічному древі були виділені 3 групи гімнасток, результати педагогічного 
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тестування кожної з яких мали низький ступінь розбіжності. У кращий склад 

команди ввійшли 13 спортсменок з найвищими показниками за критерієм рухової 

сумісності (8,4; 0,9 бали ( x ; S); V = 11 %), (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Середньостатистичні групові показники спеціальної фізичної та 

технічної підготовленості гімнасток (n = 40): 

         ♦     - група 1;       ■          -  група 2;      ▲    −  група 3 

 

Було встановлено, що в теперішній час до підготовки в групових вправах в 

основному залучаються спортсменки подібні за морфологічними ознаками. Тому як 

провідні критерії були використані найбільш візуально виражені й найменш мінливі 

показники (довжина і маса тіла,  довжина нижніх кінцівок і соматотип) (рис. 2). 

За допомогою кластерного аналізу були виділені 10 гімнасток з 

морфологічними показниками, що відповідають сучасним стандартам для групових 

вправ.  

Ефективність підготовки команди в групових вправах обумовлюється не 

тільки подібністю гімнасток за руховими, морфологічними критеріями, але й 

ступенем їхньої функціональної сумісності. Одним із її показників є резервні 

можливості серця (оцінка стану гіперфункції й гіпертрофії міокарда спортсменок), 

які в наших дослідженнях використовувались в якості одного із критеріїв відбору. 

Аналіз функціональної сумісності спортсменок на основі реєстрації біоелектричних 

потенціалів серцевого м'яза показав, що за рівнем функціональної придатності вони 

розподілилися на три групи. До першої групи увійшли гімнастки, схильні до 

виконання навантажень анаеробно-аеробної спрямованості, що найбільш всього 

відповідає специфіці групових вправ художньої гімнастики. До другої –  гімнастки, 

схильні до виконання навантажень аеробно-анаеробної спрямованості. Спортсменки 

з неекономічною роботою серця з напруженим режимом функціонування увійшли 

до складу третьої групи. Дослідження проводилось на базі НДІ НУФВСУ під 

керівництвом старшого наукового співробітника. 

У якості критеріїв сумісності спортсменок за психофізіологічними 

характеристиками досліджувалися показники кінестетичної чутливості: «провідної» 

верхньої й нижньої кінцівок. Було встановлено, що за рівнем кінестетичної 
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чутливості 85 % гімнасток не мали істотних відмінностей – їх показники перебували 

в межах норми. Відповідно до величини відносної помилки від точного виконання 

рухового завдання, гімнастки були розподілені на групи. У кращу групу ввійшли 12 

спортсменок, з найменшою помилкою від 0 до 5 % від точного виконання рухового 

завдання.  
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Рис. 2. Показники індексів Пірке й BMI гімнасток (n = 40): 

                  − індекс Пірке, %;   ▬♦▬ − індекс BMI, кг/м² 

 

У процесі оцінки психологічної сумісності були виявлені 13 гімнасток із 

кращими для роботи в групових вправах психологічними характеристиками, такими 

як: екстраверсія, емоційна стабільність, адаптивна поведінка з низьким рівнем 

домінування, дружелюбність, здатність до компромісу й співробітництва в 

конфліктній ситуації, прагнення до прийняття групових стандартів і цінностей, 

товариськість.  

Отримані результати стали основою для визначення провідних критеріїв 

відбору в команди з урахуванням видів сумісності. Було проаналізовано 77 

показників. У результаті було виявлено п'ять узагальнених факторів, що склали 72 

% дисперсії, та характеризують структуру відбору в команди.  

Перший фактор, що поєднує 22,3 % загальної дисперсії вибірки, 

характеризував рухову сумісність, що є найбільш значущою при здійсненні відбору 

в команди з групових вправ художньої гімнастики. Другий фактор (21,2 % 

дисперсії) об'єднав показники, що характеризують морфологічні ознаки гімнасток. 

До складу третього фактору ввійшли показники, що характеризують 

психофізіологічні особливості спортсменок. Його значущість у загальній дисперсії 

склала 11,3 %. Четвертий фактор містив показники індивідуально-психологічних 

характеристик спортсменок. Його вага в загальній дисперсії склала 9,1 %. До складу 
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п'ятого фактора (8,2 % загальної дисперсії) увійшли показники біоелектричного 

потенціалу серцевого м'яза, що характеризують схильність гімнасток до виконання 

навантажень певної спрямованості (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Провідні фактори сумісності спортсменок при відборі в команди з групових 

вправ художньої гімнастики 

Критерії відбору 
Фактори 

1 2 3 4 5 

Рухливість кульшових суглобів 0,9 - - - - 

Здатність зберігати рівновагу 0,91 - - - - 

Силові показники різних м'язових груп 0,72 – 0,87 - - - - 

Техніка роботи предметами 0,7 - - - - 

Відносний вміст жирової маси тіла - 0,94 - - - 

Відносний вміст м'язової маси тіла  0,7    

Об’єм різних частин тіла - 0,7 – 0,8 - - - 

Соматотип  - 0,87  - - 

Рівень кінестетичної чутливості - - 0,97 - - 

Психологічні властивості особистості спортсменок - - - 0,86 - 

Показники біоелектричних потенціалів серцевого 

м'яза 

- - - - 0,75 

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

Примітки: 1 - руховий; 2 - морфологічний; 3 - психофізіологічний; 4 - психологічний; 5 - 

функціональний 

 

Враховуючи ці дані, можемо зробити висновок, що при відборі в команду з 

групових вправ доцільний комплексний облік видів сумісності з оцінкою подібності 

гімнасток за рівнем спортивної майстерності й морфологічними показниками, 

психофізіологічними та індивідуально-психологічними характеристиками, 

функціональної придатності. З огляду на даний алгоритм комплектування команд, 

шляхом зіставлення результатів тестування різних видів сумісності, був 

рекомендований основний склад збірної команди НУФВСУ для участі в змаганнях 

із групових вправ художньої гімнастики.  

У четвертому розділі дисертації «Обґрунтування критеріїв сумісності при 

відборі спортсменок у команди з групових вправ художньої гімнастики» 

представлені основні положення методології комплексного застосування критеріїв 

сумісності для відбору кваліфікованих спортсменок у команди з групових вправ 

художньої гімнастики; обґрунтовані критерії сумісності при відборі спортсменок у 

команди з групових вправ художньої гімнастики й перевірена їх ефективність; 

обґрунтована й підтверджена роль критеріїв сумісності в результативній участі в 

змаганнях спортсменок високої кваліфікації в групових вправах художньої 

гімнастики. 

На підставі досліджень видів сумісності, аналізу рухових, функціональних, 

психологічних, психофізіологічних і морфологічних критеріїв сумісності 

спортсменок у практиці комплектування команд, і визначення значущості критеріїв 

сумісності в структурі відбору, був сформульований методологічний підхід до 

відбору спортсменок у команди з групових вправ художньої гімнастики з 
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урахуванням фактору сумісності, основою якого стали методи аналізу, синтезу й 

індукції. Метод аналізу дозволив, відповідно специфіці групових вправ, виявити й 

охарактеризувати види сумісності гімнасток і визначити внесок окремих критеріїв 

відбору. На основі методу синтезу окремі критерії відбору були об'єднані в групи 

відповідно до видів сумісності. Метод індукції дозволив усвідомити й узагальнити 

значущість видів сумісності й сполучених з ними критеріїв, як провідного фактора 

для відбору гімнасток у команди з групових вправ. 

Методологія відбору в команди з групових вправ на основі комплексного 

урахування видів сумісності гімнасток передбачала застосування методів відбору в 

наступній ієрархічній послідовності: педагогічні методи (оцінка спеціальної 

фізичної й технічної підготовленості); антропометричні (довжина тіла,  індекс маси і 

довжини тіла, довжина кінцівок, соматотип); психофізіологічні (рівень 

кінестетичної чутливості); психологічні (психологічні властивості особистості, 

взаємовідносини в команді); функціональні (стан гіпертрофії міокарда гімнасток). 

Процес формування перспективного складу команди для участі в змаганнях із 

групових вправ включав застосування комплексу показників, що характеризують 

придатність спортсменок за різними критеріями сумісності відповідно до 

встановленої послідовності: показники спеціальної фізичної й технічної 

підготовленості у володінні предметами, довжина тіла, індекс маси і довжини тіла, 

довжина кінцівок, точність диференціювання м'язових зусиль, індивідуальні 

особливості гімнасток і взаємовідносини в команді, показники гіперфункції й 

гіпертрофії міокарда спортсменок, що характеризують схильність до виконання й 

перенесення навантажень специфічної спрямованості. Такий підхід сприяв 

формуванню комплексного й системного уявлення про придатність спортсменок до 

підготовки в складі команди з групових вправ художньої гімнастики на основі 

фактора сумісності. 

Для обґрунтування ефективності методологічного підходу для відбору 

спортсменок у команди з групових вправ художньої гімнастики з урахуванням 

критеріїв сумісності, був проведений порівняльний педагогічний експеримент за 

участю студенток НУФВСУ. До складу основної групи (команда 1) ввійшли 

гімнастки з подібними показниками за визначеними критеріями сумісності, 

контрольної (команда 2) – гімнастки, відібрані на основі традиційного підходу без 

урахування критеріїв сумісності. Команди відрізнялись за показниками рухової, 

морфологічної та функціональної сумісності (p < 0,05) (табл. 2; 3). 

Після підготовки команд упродовж трьох місяців результат участі в змаганнях 

основної команди був на 7 %  вище від контрольної (p < 0,05) та дозволив їй посісти 

друге місце на чемпіонаті м. Києва, а також дав право участі як збірної НУФВСУ в 

Кубку України. Таким чином, застосування методологічного підходу на основі 

урахування фактора сумісності при відборі гімнасток у команди обумовило 

підвищення результативності спортсменок в змаганнях з групових вправ, що є 

необхідною вимогою в умовах сучасних тенденцій розвитку даного виду художньої 

гімнастики. Отже, сумісність гімнасток при відборі в команди доцільно розглядати, 

як один з ключових факторів підвищення ефективності змагальної діяльності 

команди з групових вправ художньої гімнастики. 
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Таблиця 2 

Показники подібності гімнасток у командах з групових вправ за критеріями 

рухової, морфологічної та психофізіологічної сумісності  

Критерії сумісності ОГ (n = 5) КГ (n = 5) 

Рухова сумісність  V, % 

Пасивна рухливість кульшових суглобів  10 22,8 

Активна рухливість кульшових суглобів  18 23 

Час утримання рівноваги  5,7 15,8 

Сила м'язів верхніх кінцівок  10 9 

Сила м'язів нижніх кінцівок  9,4 15 

Сила м'язів спини  0 19,3 

Швидкісно-силові здібності  10 17,6 – 24,6 

Морфологічна сумісність  V, % 

Довжина тіла 1,5 2,7 

Індекс Пірке 1,95 4 

Індекс ваги та зросту 6,7 8 

Відносний вміст жирової маси  11 20,8 

Відносний вміст м'язової маси  2,3 9 

Соматотип 15 20,5 

Психофізіологічна сумісність помилка, % 

Кінестетична чутливість 0 - 15  5 - 15  

Примітки: ОГ - основна група; КГ - контрольна група 
 

Таблиця 3 

Показники подібності гімнасток у командах з групових вправ за критеріями 

психологічної сумісності (якісна характеристика) 

Критерії сумісності ОГ (n = 5) КГ (n = 5) 

Екстраверсія високі показники (3),  

середні (2) 

високі показники (4), 

середні (1) 

Нейротизм емоційна стабільність (3), середні 

показники (1),  емоційна 

нестабільність (1) 

емоційна стабільність (2), середні 

показники (2), емоційна 

нестабільність (1) 

Тип темпераменту сангвінік (2), холерик (3) сангвінік (2), холерик (2), холеро-

меланхолік (1) 

Міжособистісні 

стосунки в групі  

 

адаптаційна поведінка:  

з низько вираженим 

домінуванням, дружелюбністю, 

здатність до компромісу й 

співробітництва, прагнення до 

прийняття групових стандартів і 

цінностей, товариськість 

адаптивна поведінка: з низько 

вираженим домінуванням, 

дружелюбність, здатність до 

компромісу й співробітництва в 

конфліктній ситуації, прагнення до 

прийняття групових стандартів і 

цінностей, товариськість 

Примітки: (1), (2), (3) - кількість гімнасток; ОГ - основна група; КГ - контрольна група 

 

Дане положення підтвердили результати аналізу сумісності спортсменок 

високої кваліфікації, членів збірної команди України з групових вправ художньої 

гімнастики у складі 6 майстрів спорту України міжнародного класу − призерів XXV 

Всесвітньої Універсіади (Белград, 2009 р.). Було встановлено, що гімнастки 

характеризувалися подібними морфологічними ознаками, психофізіологічними 

властивостями, відзначались кращими для роботи в групових вправах 
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психологічними характеристиками, мали високий рівень спеціальної фізичної, 

технічної та функціональної підготовленості (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Показники подібності висококваліфікованих гімнасток – членів збірної 

команди з групових вправ за руховими та морфологічними ознаками (n = 6) 
Критерії сумісності V, % 

Рухова сумісність 

Сила м'язів спини  5,3 

Швидкісно-силові здібності 4 

Ешапе стрічкою  8 

Кидок стрічки в обруч (6 м)  4 

Морфологічна сумісність 

Довжина тіла 1,1 

Індекс Пірке 0,6 

Індекс ваги та зросту 4,1 

Відносний вміст жирової маси тіла 13 

Відносний вміст м'язової маси тіла 6,5 

Соматотип 10 

 

В процесі визначення ступеня взаємозв'язку різних критеріїв сумісності з 

результатом участі в змаганнях висококваліфікованих гімнасток, була виявлена їх 

середня й висока кореляційна залежність (r = 0,5 – 0,92; p < 0,05). Таким чином, 

застосування методологічного підходу в процесі відбору спортсменок для участі в 

змаганнях із групових вправ з урахуванням фактору сумісності є ефективним. У 

його основі лежить методологія урахування різних видів сумісності гімнасток при 

підготовці до участі команди в змаганнях із групових вправ. Сумісність 

спортсменок є основним чинником під час комплектування команд з групових вправ 

художньої гімнастики.   

У п'ятому розділі дисертації «Аналіз і узагальнення результатів 

досліджень» охарактеризована повнота рішення завдань дослідження: здійснене 

узагальнення теоретичного аналізу і експериментальних даних, підведені підсумки, 

у яких висвітлено, що розробка та впровадження в практику відбору в команди 

методологічного підходу на основі урахування фактору сумісності гімнасток, 

адаптованого до особливостей групових вправ, підвищує ефективність підготовки й 

результативність змагальної діяльності спортсменок у цьому виді художньої 

гімнастики.  

У проведених дослідженнях були виявлені проблеми й фактори, що 

регламентують ефективність відбору спортсменок у команди з групових вправ 

художньої гімнастики, встановлений вплив видів і значущість пов'язаних з ними 

критеріїв сумісності на результативність змагальної діяльності гімнасток, 

обґрунтований методологічний підхід до відбору спортсменок у команди з групових 

вправ художньої гімнастики з урахуванням фактору сумісності та доведена його 

ефективність.  

Таким чином, у процесі досліджень отримані три групи даних. 

Підтверджено, що сучасна система відбору спортсменок у команди не 
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враховує комплексного підходу і недостатньо узгоджена з особливостями 

підготовки спортсменок у групових вправах художньої гімнастики на різних етапах 

(Л.О. Карпенко, 2003; Т.В. Нестерова, 2005; І.В. Бистрова, 2008); на відміну від 

індивідуальних, основними структурними елементами техніки в групових вправах є 

рухові взаємодії, метою яких є синхронний або погоджений асинхронний режим 

роботи, виконання елементів тілесного контакту, обміни предметами, а також 

спільні з партнером маніпуляції одним або декількома предметами без обмінів ними 

(Н.І. Кузьміна, Т.С. Лисицька, Т.В. Старовірська, 1985; Т.В. Нестерова, 1993; Л.О. 

Карпенко, 2003); сумісність є основою ефективної взаємодії гімнасток і виступає 

ключовим фактором при формуванні перспективного складу команд для участі в 

змаганнях із групових вправ (Л.О. Карпенко, І.В. Бистрова, 2003; Т.В. Нестерова, 

А.В. Українець, 2005;); ефективність відбору в групових вправах обумовлена 

використанням критеріїв сумісності гімнасток, які повинні враховуватися на всіх 

етапах підготовки, що визначають спортивний результат і перспективність 

спортсменок (Т.В. Нестерова, О.С. Кожанова, 2009; О.А. Шинкарук, 2011); рухова 

сумісність спортсменок у команді є основою, що направляє й регулює весь процес 

навчання спільним руховим діям (В.М. Болобан, 1990; Н.А. Шельчук, В.А. Леонова, 

2002; Т.В. Нестерова, 2005; І.С. Семібратова, 2007); 

Доповнено й розширено результати досліджень В.Ю. Сосіної (1986), М.В. 

Приставкіної (1987), І.А. Павлової (1988), І.Г. Зябкіної (1989), Ж.А. Білокопитової 

(2004, 2008) з проблеми вдосконалення методики відбору спортсменок у команди з  

групових вправ художньої гімнастики; Н.А. Шельчук (2003), Ж.А. Білокопитової 

(2004), В.М. Болобана (1990, 2009), І.В. Бистрової (2008), Т.В. Нестерової (2000, 

2005) про значущість морфологічних, технічних і психофізіологічних показників 

гімнасток при відборі спортсменок у команди для участі в групових вправах; Е.П. 

Аверкович (1989), Н.А. Овчиннікової, Е.В. Відлюдько (1991), Л.О. Карпенко (2003, 

2007), Т.В. Нестерової (2000, 2001) про сумісність спортсменок, як основного 

фактора при комплектуванні команд у групових вправах художньої гімнастики.  

Уперше: 

 виявлено види сумісності спортсменок, як критеріїв відбору в команди з 

групових вправ художньої гімнастики;  

 отримано дані про можливості застосування психологічних, 

психофізіологічних, рухових, антропометричних, функціональних методів 

тестування при відборі спортсменок у команду з групових вправ,  з позиції 

швидкого й об'єктивного моніторингу видів сумісності спортсменок; 

 у практиці відбору спортсменок у команди з групових вправ художньої 

гімнастики були використані антропометрія, функціональна діагностика за методом 

ВКГ, оцінка рівня кінестетичної чутливості за допомогою системи Back-check; 

 обґрунтовано рухові, психологічні, психофізіологічні, функціональні й 

морфологічні критерії відбору спортсменок у команди з групових вправ художньої 

гімнастики й доведено їх ефективність;  
 обґрунтовано методологічний підхід до відбору спортсменок у команди з 

групових вправ художньої гімнастики на основі комплексного урахування критеріїв 

сумісності гімнасток у встановленій ієрархії значущості за видами сумісності;  

 доведено доцільність урахування сумісності спортсменок при 
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комплектуванні команд з групових вправ художньої гімнастики, як передумови 

підвищення результативності їх участі в змаганнях. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Аналіз науково-методичної літератури і сучасного практичного досвіду 

засвідчив наявність розрізнених відомостей про критерії й методи відбору в 

команди з групових вправ художньої гімнастики. В окремих дослідженнях не 

враховується, що сумісність є основним чинником комплектування команд, яка 

передбачає урахування подібності гімнасток за руховими, психологічними, 

психофізіологічними, функціональними та морфологічними ознаками. 

Вдосконалення відбору спортсменок у команди з групових вправ художньої 

гімнастики, обумовлено відсутністю системи специфічних для них критеріїв 

відбору, необґрунтованістю сумісності, як основного фактору при визначенні 

критеріїв відбору в команди, відсутністю комплексного підходу при оцінці 

перспективності гімнасток для підготовки в складі команди з групових вправ, 

перевагою відбору гімнасток у команди на основі власного емпіричного досвіду.  

2. При відборі в команди з групових вправ рухова сумісність гімнасток, на 

думку тренерів (n = 56), є першочерговою. Друге місце посідають морфологічна й 

функціональна сумісність, і останнє – психологічна. Аналіз практичного досвіду 

виявив наступні критерії відбору спортсменок у команди з групових вправ: рівень 

технічної майстерності спортсменок (104 бали), рівень розвитку фізичних якостей 

(146 балів), морфофункціональні характеристики (231 бал), психофізіологічні 

особливості (247 балів), досвід виступів у групових вправах (253 бали), (W = 0,29; 

0,14).  

3. Сумісність спортсменок, як фактора ефективної діяльності команд у 

групових вправах художньої гімнастики є основою взаємодії та характеризується як 

відповідність різних видів сумісності спортсменок специфічним особливостям 

командної діяльності в групових вправах. Установлено ієрархічну послідовність 

видів сумісності гімнасток при відборі  в команди для участі в змаганнях із групових 

вправ: рухова сумісність (22,3 %), морфологічна (21,2 %),  психофізіологічна 

(11,3%), психологічна (9,1 %) та функціональна (8,2 %). 

4. Основу методологічного підходу до відбору в команди з групових вправ 

художньої гімнастики становлять наступні види сумісності спортсменок:  

 рухова − подібність гімнасток із числа претенденток за найвищими 

показниками спеціальної фізичної й технічної підготовленості у володінні 

предметами, як передумова формування високого рівня технічної майстерності 

команди. Величина інтегрального показника цих видів підготовленості гімнасток, 

відібраних у команду (n = 13), склала 8,4; 0,9 бали (V = 11 %) і відповідала рівню 

«вище середнього» відповідно до сучасних кваліфікаційних норм;  

 морфологічна − подібність гімнасток за тотальними розмірами тіла, 

пропорціям й типом будови тіла, що відповідають сучасним стандартам групових 

вправ. Морфологічні показники гімнасток, відібраних у команду (n = 10), склали: 

довжина тіла (173; 3,01 см); індекс маси і довжини тіла (19,3; 0,7 кг/м²); індекс Пірке 

(98; 4,01 %); соматотип − ендоморфний компонент (2,27; 1,4 умовн. од.), 

мезоморфний компонент (2,88; 0,3 умовн.од.), ектоморфний компонент (4,3; 0,5 
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умовн. од.);  

 психофізіологічна − подібність спортсменок за здатністю керувати 

точністю м’язових зусиль верхніх і нижніх кінцівок, як передумови формування 

високого рівня точності рухових дій під час обміну предметами у різний спосіб та 

спільних з партнером маніпуляцій без обмінів ними.  Відповідно специфіці групових 

вправ, у команду були відібрані 12 спортсменок, які мали найменший показник 

помилки (0 - 5 %) від точного виконання рухового завдання; 

 психологічна − здатність спортсменок ефективно взаємодіяти для 

досягнення загальної мети за допомогою подібності психофізіологічних властивостей 

особистості гімнасток, сумісності за вродженими властивостями (темперамент) і за 

набутими якостями (характер), ціннісно-орієнтаційної єдності й згуртованості групи 

на поведінковому рівні. Специфіці групових вправ художньої гімнастики за 

психологічної сумісності відповідають: екстраверсія (15 – 21 балів), емоційна 

стабільність (7 – 15 балів), адаптивна поведінка з низьким рівнем домінування (0 – 9 

балів), дружелюбність (0 – 18 балів), здатність до компромісу й співробітництва в 

конфліктній ситуації (11 – 17 балів), прагнення до прийняття групових стандартів і 

цінностей (11 – 17 балів), товариськість (11 – 16 балів);  

 функціональна − подібність гімнасток за функціональним потенціалом 

організму,  як передумови уніфікації фізичних навантажень у процесі тренувань і 

участі команди в змаганнях. Найкращою для роботи в групових вправах за 

результатами ВКГ була група гімнасток, схильних до виконання навантажень 

змішаної спрямованості (площа петлі Р = 247 – 757 мм/с; площа петлі QRS = 640 – 

1997 мм/c; площа петлі Т = 23 – 75 мм/с). 

5. Методологічний підхід до відбору в команди з групових вправ  

художньої гімнастики обумовив розробку оцінки придатності спортсменок 

відповідно до встановленої значущості критеріїв за наступними видами сумісності: 

рухова сумісність (рухливість кульшових суглобів (r = 0,9), здатність зберігати 

рівновагу (r = 0,91), силові показники різних м'язових груп (r = 0,72 – 0,87), техніка 

роботи предметами (r = 0,7)); морфологічна сумісність (відносний зміст жирової 

маси тіла (r = 0,94), відносний вміст м'язової маси тіла (r = 0,7), об’єм різних частин 

тіла (r = 0,7 – 0,8), соматотип (r = 0,87)); психофізіологічна сумісність (рівень 

кінестетичної чутливості (r = 0,97)); психологічна сумісність (психологічні 

властивості особистості спортсменок (r = 0,86)); функціональна сумісність 

(показники біоелектричних потенціалів серцевого м'яза (r = 0,75)). 

6. Висококваліфіковані спортсменки  в команді з групових вправ 

характеризувалися подібністю за критеріями рухової (V = 4 – 8 %), морфологічної (V 

= 0,6 – 13 %), психофізіологічної сумісності (V = 7,3 – 11,7 %), які перебували в 

кореляційному взаємозв'язку з результатом їх участі в змаганнях (p < 0,05): критерії 

рухової сумісності  − РЗ 9, 10, 18, 19 (r = 0,72 – 0,87); морфологічні критерії − 

ектоморфний компонент соматотипу (r = 0,92), індекс маси і довжини тіла (r = – 

0,7), довжина тіла (r = 0,48), відносний вміст м'язової тканини (r = 0,49); критерії 

психофізіологічної сумісності − рівень кінестетичної чутливості (верхня кінцівка r =  

– 0,61; нижня кінцівка  r = – 0,81); критерії психологічної сумісності − рівень 

нейротизма (r = – 0,66), рівень екстраверсії (r = 0,87); критерії функціональної 

сумісності − площі петлі передсердь і шлуночків  (відповідно r  = – 0,92; r = 0,5). 
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7. Практична реалізація комплексного застосування критеріїв сумісності 

при відборі гімнасток у команди для участі в змаганнях із групових вправ якісно 

підвищила ефективність змагальної діяльності спортсменок основної групи 

(команда 1) на 7 % (p < 0,05) у порівнянні з контрольною. При визначенні ступеня 

взаємозв'язку різних критеріїв сумісності з результатом змагальної діяльності 

гімнасток була встановлена середня й висока кореляційна залежність (r = 0,5 – 0,92). 

Перспективи подальших досліджень полягають в розробці методологічного 

підходу до критеріїв відбору в системі багаторічної підготовки команд з групових 

вправах художньої гімнастики з урахуванням фактору сумісності спортсменок. 

 

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ З ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО 
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групповых упражнениях художественной гимнастики / Т.В. Нестерова, О.С. 

Кожанова // Физическое воспитание студентов: сб. науч. трудов. – Харьков, 2009. - 

№ 1. – С. 32 - 34. Особистий внесок здобувача полягає в  систематизації та аналізі 

наукових даних, узагальнені матеріалу. 
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психофізіологічної сумісності спортсменок при відборі в команди з групових вправ 

художньої гімнастики / Т.В. Нестерова, О.С. Кожанова  // Педагогіка, психологія та 
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3. Кожанова О.С. Урахування рухової та морфофункціональної сумісності 

спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої гімнастики / О.С. 

Кожанова, Т.В. Нестерова // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з 

галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини. – Львів, 2011. – Т. № 1. – С. 

199 - 205. Особистий внесок здобувача полягає в узагальненні результатів 

дослідження, інтерпретації кількісних даних та формулюванні висновків. 

4. Кожанова О.С. Сумісність спортсменок при відборі в команди з групових 

вправ художньої гімнастики з урахуванням їх технічної та спеціальної фізичної 

підготовленості / О.С. Кожанова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць. – Харьків, 2013. - № 2. – С. 

34 - 37. (Видання включено до міжнародних наукометричних баз: Academic Journals 

Database, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Elektronische 
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5. Кожанова О.С. Совместимость спортсменок при отборе в команды по 

групповым упражнениям художественной гимнастики с учетом их 

функционального состояния / О.С. Кожанова // Физическое воспитание студентов: 

сб. науч. трудов. – Харьков, 2013. - № 1. – С. 33 - 36. (Видання включено до 
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в команды по групповым упражнениям художественной гимнастики / О.С. 

Кожанова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. П.М. 

Драгоманова «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура 
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отборе спортсменок в команды по групповым упражнениям художественной 

гимнастики / О.С. Кожанова // Науковий часопис Національного педагогічного 

університету ім. П.М. Драгоманова «Науково-педагогічні проблеми фізичної 
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 1. Кожанова О.С. Комплектование команд в групповых упражнениях 

художественной гимнастики с учётом фактора совместимости / О.С. Кожанова, Т.В. 

Нестерова // XIV Межд. науч. конгр. «Современный олимпийский спорт и спорт для 
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АНОТАЦІЇ 

 

Кожанова О.С. Відбір спортсменок у команди з групових вправ художньої 

гімнастики з урахуванням фактору сумісності. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 

виховання і спорту за фахом 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. – 

Національний університет фізичного виховання та спорту України, Київ, 2013.  
Дисертація присвячена актуальній проблемі обґрунтування методологічного 

підходу до відбору спортсменок у команди з групових вправ художньої гімнастики з 
урахуванням фактору сумісності. 

Літературний аналіз засвідчив наявність незначної кількості різнопланових 
наукових даних, щодо питання відбору спортсменок в команди для участі в 
групових вправах художньої гімнастики,  які вимагають систематизації, доповнення, 
розширення. Основною умовою проведення відбору гімнасток у команди було 
врахування різних видів сумісності спортсменок, а саме: рухової, функціональної, 
психофізіологічної, психологічної та сумісності спортсменок за морфологічними 
ознаками. Критерії сумісності гімнасток були систематизовані за видами, визначені 
найважливіші з них, сформульований методологічний підхід до відбору 
спортсменок у команди з групових вправ художньої гімнастики,  який враховує 
комплексне застосування критеріїв сумісності в певній послідовності, що дозволяє 
об’єктивно оцінити готовність і перспективність гімнасток для участі в групових 
вправах. 

Обґрунтована та експериментально перевірена гіпотеза про доцільність 
врахування сумісності спортсменок при комплектуванні команд за груповими 
вправами. 
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 Кожанова О.С. Отбор спортсменок в команды по групповым 

упражнениям художественной гимнастики с учётом фактора совместимости. – 

На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 

воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 – олимпийский и 
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Диссертация посвящена актуальной проблеме обоснования методологического 

подхода к отбору спортсменок в команды по групповым упражнениям 
художественной гимнастики с учетом фактора совместимости.  

Литературный анализ показал наличие небольшого массива разрозненных 

научных данных по вопросу отбора спортсменок в команды для участия в 

групповых упражнениях художественной гимнастики, требующего систематизации, 

дополнения и уточнения. Современная система отбора спортсменок в команды 

упускает комплексный подход и в малой степени связана с особенностями 

подготовки спортсменок в групповых упражнениях. В проведенных исследованиях 

в качестве основополагающего условия эффективного отбора гимнасток в команды 

был положен учет различных видов их совместимости, а именно: двигательной, 

функциональной, психофизиологической, психологической и совместимости 

гимнасток по морфологическим признакам. Критерии совместимости гимнасток 

были систематизированы по видам, определены наиболее значимые из них, 

сформулирован методологический подход к отбору спортсменок в команды по 

групповым упражнениям художественной гимнастики, предусматривающий 

комплексное применение критериев совместимости в определенной 

последовательности, позволяющих объективно оценивать пригодность и 

перспективность гимнасток.  

Структура отбора гимнасток в команду НУФВСУ (n = 5) подразумевала 

следующую иерархию критериев совместимости в зависимости от установленной в 

процессе исследований их значимости: двигательные, морфологические, 

психофизиологические, психологические и функциональные. Сравнительный анализ 

совместимости основной и контрольной команд показал более высокий уровень 

двигательной, морфологической и функциональной совместимости основной 

команды по сравнению с контрольной. В результате педагогического эксперимента 

было установлено, что результативность соревновательной деятельности основной 

команды была на 7 % выше по сравнению с контрольной. Поэтому применение 

методологического подхода в процессе отбора спортсменок для участия в 

соревнованиях по групповым упражнениям с учетом совместимости гимнасток 

выступает фактором оптимизации процесса подготовки и, как следствие − повышает 

результативность их соревновательной деятельности.  

Результаты исследования легли в основу формулирования основных 

положений о методологии отбора спортсменок в команды для участия в 
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соревнованиях по групповым упражнениям художественной гимнастики. 

Использование методологического подхода при отборе спортсменок в команды с 

учетом фактора их совместимости позволило на практике повысить результат 

соревновательной деятельности спортсменок. Практическая реализация 

сформулированных положений позволила рационально и эффективно построить 

процесс подготовки групповых упражнений, направленный на достижение высокого 

спортивного результата в современных условиях развития данного вида 

художественной гимнастики. 

Обоснована и экспериментально проверена гипотеза о целесообразности учета 

совместимости спортсменок при комплектовании команд по групповым 

упражнениям в качестве предпосылки повышения результативности 

соревновательной деятельности. Методологический подход к отбору в команды по 

групповым упражнениям художественной гимнастики обусловил разработку оценки 

пригодности спортсменок и может рекомендоваться к применению в подготовке 

команд ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ.  

Впервые в художественной гимнастике была разработана структура видов и 

критерии совместимости, обоснован методологический подход к их применению 

при отборе спортсменок в команды по групповым упражнениям.  

Ключевые слова: групповые упражнения, художественная гимнастика, 

основной отбор, двигательная, функциональная, психофизиологическая, 

психологическая совместимость, совместимость по морфологическим признакам, 

критерий, методологический подход  

 

Kozhanova O. S. Selection of athletes (women) to rhythmic gymnastics group 

exercises teams taking into account the compatibility factor. - Manuscript. 

The dissertation for competition of a scientific degree of the candidate of science of 

physical education and sport in specialty 24.00.01 ― оlympic and professional sport. ― 

National University of physical education and sport of Ukraine, Kiev, 2013.  

Dissertation is devoted to the problem of justifying the methodological approach to 

the selection of athletes in rhythmic gymnastics group exercises teams, taking into account 

the factor of compatibility. 

Literary analysis showed the presence of a small array of disparate scientific data on 

the selection of athletes in the team to participate in the rhythmic gymnastics group 

exercises, which requires ordering, add-ons and extensions. As an essential condition of 

selection of athletes to the team was put consideration of various types of compatibility 

athletes, namely motor, functional, psycho-physiological, psychological and compatibility 

of athletes by morphological features. Compatibility criteria of athletes were systematized 

by type compatibility, identified the most significant of them, formulated a methodological 

approach to the selection of athletes to rhythmic gymnastics group exercises team, 

providing integrated application compatibility criteria in sequence, allowing objectively 

evaluate the suitability and availability of the athletes to participate in group exercises. 

Substantiated and experimentally tested the hypothesis of whether accounting 

compatibility athletes when recruiting group exercises teams as a prerequisite to increase 

the impact of competitive activities. For the first time in rhythmic gymnastics was 
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developed structure types and compatibility criteria, sound methodological approach to 

their application in the selection of athletes into group exercises teams. 

Key words: group exercises, rhythmic gymnastics, the main selection, motor, 

functional, psycho-physiological, psychological compatibility, compatibility by 

morphological features, the criteria, the methodological approach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Підписано до друку 24.10.2013 р. Формат 60х90/16. 

Ум. друк. арк. 0,9. Тираж 100 пр. Зам. № 3 – 202. 

Київський університет імені Бориса Грінченка. 

04053, м. Київ, вул. Воровського 18/2. 

Свідоцтво про внесення до Державного Реєстру 

ДК № 4013 від 17.03.2011 р. 
 


