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Використання методологічного підходу при відборі спортсменок 

в команди з групових вправ художньої гімнастики з 
урахуванням фактору сумісності

Кожанова О.С., Нестерова Т.В., Гнутова Н.П., Гнутов Є.І.
Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотації:
Мета: обґрунтувати методоло-
гічний підхід до відбору спортс-
менок у команди з групових 
вправ художньої гімнастики з 
урахуванням фактора суміс-
ності. Матеріал: у дослідженні 
взяли участь 40 гімнасток ви-
сокої кваліфікацій (вік 17-23 
роки, стажем 11-16 років). За 
допомогою кластерного аналі-
зу були виділені 10 гімнасток з 
морфологічними показниками, 
що відповідають сучасним стан-
дартам групових вправ. Резуль-
тати: виявлено 5 узагальнених 
факторів, що характеризують 
структуру відбору в команди 
та визначають 72 % дисперсії.  
Встановлено вплив видів і значу-
щість пов’язаних з ними критері-
їв сумісності на результативність 
змагальної діяльності гімнасток. 
Обґрунтовано методологічний 
підхід до відбору спортсменок у 
команди з групових вправ худож-
ньої гімнастики з урахуванням 
фактору сумісності. Висновки: 
при відборі в команду з групових 
вправ доцільний комплексний 
облік видів сумісності з оцінкою 
подібності гімнасток за рекомен-
дованими показниками.

Кожанова О.С., Нестерова Т.В., Гнутова 
Н.П., Гнутов Е.И.  Использование мето-
дологического подхода при отборе спор-
тсменок в команды по групповым упраж-
нениям художественной гимнастики с 
учетом фактора совместимости. Цель: 
обосновать методологический подход к от-
бору спортсменок в команды по групповым 
упражнениям художественной гимнастики с 
учетом фактора совместимости. Материал: 
в исследовании приняли участие 40 гимна-
сток высокой квалификации (возраст 17-23 
года, стажем 11-16 лет). С помощью кластер-
ного анализа были выделены 10 гимнасток 
с морфологическими показателями, соответ-
ствующими современным стандартам груп-
повых упражнений. Результаты: выявлено 
5 обобщенных факторов, характеризующих 
структуру отбора в команды и определяю-
щих 72% дисперсии. Установлено влияние 
видов и значимость связанных с ними кри-
териев совместимости на результативность 
соревновательной деятельности гимнасток. 
Обоснован методологический подход к от-
бору спортсменок в команды по групповым 
упражнениям художественной гимнастики 
с учетом фактора совместимости. Выводы: 
при отборе в команду по групповым упраж-
нениям целесообразен комплексный учет 
видов совместимости с оценкой сходства 
гимнасток по рекомендованным показате-
лям.

Kozhanova O.S., Nesterova T.V., 
Gnutova N.P., Gnutov E.I. Application of 
methodological approach to selection 
of sportswomen to calisthenics teams 
for group exercises, considering 
compatibility factor. Purpose: motivation 
of methodological approach to selection 
of sportswomen to calisthenics teams for 
group exercises considering compatibility 
factor. Material:  in the research 40 high 
qualification sportswomen of 17-23 yrs 
age with sport experience of 11-16 years 
participated. With cluster analysis 10 
gymnasts with morphological indicators, 
meeting modern standards of group 
exercises were selected. Results: we 
found 5 generalized factors, which 
characterize structure of selection to 
teams and determines 72% of dispersion. 
Influence of kinds and connected with 
them criteria of compatibility on efficiency 
of gymnasts’ competition functioning 
were also determined. The authors 
substantiated methodological approach to 
selection of sportswomen to calisthenics 
teams for group exercises, considering 
compatibility factor. Conclusions: in 
selection to calisthenics teams for group 
exercises it is purposeful to realize 
complex registration of compatibility kinds, 
considering gymnasts’ similar features by 
recommended indicators. 
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Вступ. 1

Проблема вдосконалення відбору постійно пере-
буває в полі зору фахівців [1; 4; 13; 20]. Проте наукові 
дослідження проблеми підготовки у групових вправах 
в основному були спрямовані на вдосконалення окре-
мих її видів та тільки певною мірою висвітлювали 
відбір [3; 6; 9; 17]. 

Сумісність спортсменок є основною умовою ефек-
тивного відбору та навчання в командах з групових 
вправ [2; 7; 10], оскільки в якості основного структур-
ного елемента техніки в них виступають рухові вза-
ємодії. Їх метою є синхронний або погоджений асинх-
ронний режим роботи, виконання елементів тілесного 
контакту, обмін предметами. Також спільні з партне-
ром маніпуляції одним або кількома предметами без 
обмінів ними. Тому вагомого значення набуває відбір 
і орієнтація гімнасток у команди для участі в змаган-
нях з групових вправ, як фактора досягнення значних 
спортивних результатів у цьому виді художньої гім-
настики [11; 14]. 

На сучасному етапі в окремих дослідженнях роз-
різняють відомості про критерії та методи відбору 
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спортсменок у команди з групових вправ [5; 18]. Але 
у цих дослідженнях сумісність не розглядається як 
основний фактор комплексного підходу при оцінці 
технічного та фізичного рівня підготовленості гімнас-
ток, морфофункціональних показників, уміння  пра-
цювати в колективі, погоджувати свої дії з партнерами 
[8, 19]. Дане положення й обумовило актуальність да-
ного дослідження. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – обґрунтування методоло-

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

Для досягнення поставленої мети використовува-
лися наступні методи дослідження: аналіз науково-
методичної літератури, метод електронного аналізу 
кінестетичної чутливості м’язових зусиль за допо-
могою системи Back-check, методи психодіагности-
ки, векторкардіографія, антропометрія, педагогічне 
тестування, педагогічне спостереження, педагогічний 
експеримент, методи математично-статистичної об-
робки  отриманих даних.

Вирішення поставлених експериментальних за-
вдань здійснювалося на базі Національного універ-
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ситету фізичного виховання та спорту України (сту-
дентки 1 - 4 курсів).  У дослідженні взяли участь 
40 гімнасток. Серед них: 4 майстра спорту України 
міжнародного класу, 28 гімнасток - майстри спорту 
України та 8 кандидатів у майстри спорту України з 
художньої гімнастики. 

Результати дослідження.
Формування перспективного складу команди для 

участі в змаганнях із групових вправ передбачало 
застосування широкого кола критеріїв відбору, що 
охоплювали рухову, психологічну, морфологічну, пси-
хофізіологічну та функціональну сумісності спортс-
менок. За результатами аналізу різних видів суміс-
ності досліджувані гімнастки розподілялися на групи. 
Визначивши найбільш прийнятні показники гімнас-
ток за видами сумісності, що відповідають специфіці 
групових вправ, комплектувався основний склад ко-
манди для участі в змаганнях. 

Рухова сумісність передбачала  подібність гімнас-
ток із числа претенденток за найвищими показниками 
спеціальної фізичної й технічної підготовленості у во-
лодінні предметами, як передумова формування висо-
кого рівня технічної майстерності команди. Величина 
інтегрального показника цих видів підготовленості 
гімнасток у відібраній команді (n = 13) склала 8,4; 0,9 
бали (V = 11 %) і відповідала рівню «вище середньо-
го» за сучасними кваліфікаційними нормами. 

Було встановлено, що в цей час до підготовки в 
групових вправах в основному залучаються спортс-
менки подібні за морфологічними ознаками. Тому 
в якості провідних критеріїв були використані най-
більш візуально виражені та найменш мінливі показ-
ники (довжина тіла, масо-ростовий індекс, довжина 
нижніх кінцівок і соматотип) (рис. 1). За допомогою 
кластерного аналізу були виділені 10 гімнасток з мор-
фологічними показниками, що відповідають сучас-
ним стандартам групових вправ: 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 ком-
понент (2,88; 0,3 умовн.од.), ектоморфний компонент 
(4,3; 0,5 умовн. од.). 

Психофізіологічна сумісність − це 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.

Одним із показників функціональної суміснос-
ті є резервні можливості серця (оцінка стану гіпер-
функції та гіпертрофії міокарда спортсменок). Аналіз 
функціональної сумісності спортсменок на основі ре-
єстрації біоелектричних потенціалів серцевого м’яза 
показав, що за рівнем функціональної придатності 
найбільш придатною для роботи в групових впра-
вах була перша група гімнасток. Ця група схильна 
до виконання навантажень анаеробно-аеробної спря-
мованості. Менш придатною була друга група. Ці 
гімнастки схильні до виконання навантажень аероб-
но-анаеробної спрямованості. Третя група − спортс-
менки з неекономічною роботою серця з напруженим 
режимом функціонування.

У процесі оцінки психологічної сумісності були 
виявлені 13 гімнасток із кращими для роботи в групо-
вих вправах психологічними характеристиками, таки-
ми як: екстраверсія, емоційна стабільність, адаптивне 
поводження з низько вираженим домінуванням, дру-
желюбність, здатність до компромісу та співробітни-
цтва в конфліктній ситуації, прагнення до прийняття 
групових стандартів та цінностей, товариськість. 

Отримані результати стали основою для визначен-
ня провідних критеріїв відбору в команди з урахуван-
ням видів сумісності. Факторному аналізу були під-

Дсліджувані гімнастки

Рис. 1. Показники індексів Пірке та BMI гімнасток (n = 40):

                  − iP - індекс Пірке, %;
              ▬♦▬ − BMI - індекс маси тіла, кг/м²
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дані 77 показників. У результаті було виявлено п’ять 
узагальнених факторів, що характеризують структуру 
відбору в команди та визначають 72 % дисперсії. 

Перший фактор (22,3 % загальної дисперсії вибір-
ки) характеризував рухову сумісність, що є найбільш 
значимою при здійсненні відбору в команди з групо-
вих вправ художньої гімнастики. Другий фактор (21,2 
% дисперсії) об’єднав показники, що характеризують 
морфологічні ознаки гімнасток. До складу третьо-
го фактора ввійшли показники, що характеризують 
психофізіологічні особливості спортсменок. Його 
значимість у загальній дисперсії склала 11,3 %. Чет-
вертий фактор містив показники індивідуально-пси-
хологічних характеристик спортсменок. Його вага в 
загальній дисперсії склала 9,1 %. До складу п’ятого 
фактора (8,2 % загальної дисперсії) увійшли показни-
ки біоелектричного потенціалу серцевого м’яза, що 
характеризують схильність гімнасток до виконання 
навантажень певної спрямованості. 

Таким чином, при відборі в команду з групових 
вправ є доцільним комплексне урахування видів су-
місності з оцінкою подоби гімнасток за рівнем спор-
тивної майстерності та морфологічними показниками, 
психофізіологічними і індивідуально-психологічними 
характеристиками, функціональній придатності. За 
даним алгоритмом комплектування команд через зі-
ставлення результатів тестування різних видів суміс-
ності був рекомендований основний склад збірної ко-
манди університету для участі в змаганнях з групових 
вправ художньої гімнастики.

На підставі досліджень видів сумісності та аналізу 
рухових, функціональних, психологічних, психофізі-
ологічних і морфологічних критеріїв був сформульо-
ваний методологічний підхід до відбору спортсменок 
у команди з групових вправ художньої гімнастики. 
Основою такого підходу стали методи аналізу, син-
тезу та індукції. Метод аналізу дозволив (відповідно 
специфіці групових вправ) виявити та охарактеризу-
вати види сумісності гімнасток і визначити внесок 
окремих критеріїв відбору. На основі методу синтезу 
окремі критерії відбору були об’єднані в групи (від-
повідно видам сумісності). Метод індукції дозволив 
осмислити та узагальнити значимість видів суміс-
ності та сполучених з ними критеріїв, як провідного 
фактора при відборі 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: 
1. педагогічні методи оцінки спеціальної фізичної 

та технічної підготовленості; далі морфологічні 
(довжина тіла, масо-ростовий індекс, довжина 
кінцівок, соматотип); 

2. психофізіологічні методи (оцінка рівня кінесте-
тичної чутливості); 

3. психологічні методи (психологічні властивості 
особистості, взаємини в команді); 

4. функціональні методи (оцінка стану гіпертрофії 
міокарда гімнасток). 

Такий підхід сприяв формуванню комплексного та 
системного уявлення про придатність спортсменок (за 
фактором сумісності) до підготовки в складі команди 
з групових вправ художньої гімнастики. 

Для обґрунтування ефективності методологічного 
підходу при відборі спортсменок у команди з групо-
вих вправ з урахуванням критеріїв сумісності був про-
ведений порівняльний педагогічний експеримент за 
участю студенток університету. В експериментальний 
склад команди ввійшли гімнастки (n = 5) з подібними 
показниками за виділеними критеріями сумісності. У 
контрольну ввійшли гімнастки (n = 5), що відібрані на 
основі традиційного підходу і які мали розходження 
за показниками рухової, морфологічної та функціо-
нальної сумісності (p < 0,05). 

Після закінчення трьох місяців підготовки, резуль-
тат змагальної діяльності експериментальної команди 
був на 7 %  вище контрольної (p < 0,05). Це дозволило 
їй посісти друге місце на чемпіонаті м. Києва і мож-
ливість участі у Кубку України. Через місяць збірна 
команда університету в складі контрольної групи на 
Кубку України змогла зайняти тільки 17 місце. Та-
ким чином, застосування методологічного підходу на 
основі урахування фактора сумісності при відборі гім-
насток у команди обумовило підвищення результатив-
ності змагальної діяльності спортсменок у групових 
вправах. Це є необхідною вимогою в умовах сучасних 
тенденцій розвитку даного виду художньої гімнасти-
ки. Виходячи із цього, сумісність гімнасток при відбо-
рі в команди доцільно розглядати як ключовий фактор 
підвищення ефективності змагальної діяльності ко-
манди з групових вправ художньої гімнастики.

Дане положення підтвердили результати аналізу 
сумісності спортсменок високої кваліфікації зі збір-
ної команди України з групових вправ художньої гім-
настики. У складі команди 6 майстрів спорту України 
міжнародного класу. Всі гімнастки − призери XXV 
Всесвітньої Універсіади (Белград, 2009 р.). Було вста-
новлено, що гімнастки характеризувалися подібни-
ми морфологічними ознаками і психофізіологічними 
властивостями. Всі вони мали придатні для роботи в 
групових вправах психологічні характеристики, висо-
кий рівень спеціальної фізичної, технічної та функці-
ональної підготовленості.

При визначенні ступеня взаємозв’язку різних кри-
теріїв сумісності з результатом змагальної діяльнос-
ті висококваліфікованих гімнасток була встановлена 
їх середня та висока кореляційна залежність (r = 0,5 
– 0,92; p < 0,05). Таким чином, застосування методо-
логічного підходу в процесі відбору спортсменок для 
участі в змаганнях з групових вправ з урахуванням 
фактора сумісності є ефективним. У його основі ле-
жить методологія урахування різних видів сумісності 
гімнасток при підготовці до участі команди в змаган-
нях з групових вправ. Сумісність спортсменок є осно-
вним чинником при комплектуванні команд з групо-
вих вправ художньої гімнастики.
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Дискусія.  
У проведених дослідженнях були виявлені пробле-

ми й фактори, що регламентують ефективність відбо-
ру спортсменок у команди з групових вправ худож-
ньої гімнастики. Підтверджено, що сучасна система 
відбору спортсменок у команди не враховує комплек-
сного підходу і недостатньо узгоджена з особливос-
тями підготовки спортсменок у групових вправах 
художньої гімнастики на різних етапах [5, 6, 9, 12]. 
Підтверджено, що сумісність є основою ефективної 
взаємодії гімнасток і ключовим фактором при форму-
ванні перспективного складу команд для участі в зма-
ганнях із групових вправ [1, 10]. Також вона регулює 
весь процес навчання спільним руховим діям [2, 15]. 
Доповнено й розширено результати досліджень [1, 5, 
8, 12, 14] з проблеми вдосконалення методики відбору 
спортсменок у команди з  групових вправ художньої 
гімнастики. Вперше обґрунтовано методологічний 
підхід до відбору спортсменок у команди з групових 
вправ художньої гімнастики на основі комплексного 
урахування критеріїв сумісності гімнасток у встанов-
леній ієрархії значущості та за видами сумісності. 

Висновки.
1. Методологічний підхід до відбору в команди з 

групових вправ  художньої гімнастики обумовив 
розробку оцінки придатності спортсменок відпо-
відно до встановленої значущості критеріїв за на-
ступними видами сумісності: 

-	 рухова сумісність (рухливість кульшових 
суглобів, r = 0,9), здатність зберігати рів-
новагу (r = 0,91), силові показники різних 
м’язових груп (r = 0,72 – 0,87), техніка ро-
боти 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 різ-
них частин тіла (r = 0,7 – 0,8), соматотип (r 
= 0,87); 

-	 психофізіологічна сумісність (рівень кінес-
тетичної чутливості, r = 0,97); 

-	 психологічна сумісність (психологічні влас-
тивості особистості спортсменок, r = 0,86); 

-	 функціональна сумісність (показники біо-
електричних потенціалів серцевого м’яза, r 
= 0,75).

2. 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 %). Ці критерії перебували в кореля-
ційному 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 ком-
понент 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 − рі-
вень кінестетичної чутливості (верхня кін-
цівка 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).

3. Практична реалізація комплексного застосування 
критеріїв сумісності при відборі гімнасток у ко-
манди для участі в змаганнях із групових вправ 
якісно підвищила ефективність змагальної діяль-
ності спортсменок основної групи (команда 1) на 
7 % (p < 0,05) у порівнянні з контрольною. При 
визначенні ступеня взаємозв’язку різних критері-
їв сумісності з результатом змагальної діяльності 
гімнасток була встановлена середня й висока ко-
реляційна залежність (r = 0,5 – 0,92).

Перспективи подальших досліджень полягають в 
розробці методологічного підходу до критеріїв від-
бору в системі багаторічної підготовки команд з гру-
пових вправах художньої гімнастики з урахуванням 
фактору сумісності спортсменок.

Вдячності. 
Робота виконана відповідно до теми 2.1.6 «Раціо-

нальна 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, моло-
ді та спорту. Також за темою 2.12 «Формування сис-
теми 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, моло-
ді та спорту. 

Конфлікт інтересів.
Автори заявляють, що не існує ніякого конфлікту 

інтересів.
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