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МЕТОДИКА ВДОСКОНАЛЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ЯК ДІЄВОГО ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ ГІМНАСТОК 8-10 РОКІВ 

 
На світовій арені серед жіночих олімпійських видів спорту 

найяскравішим вважається художня гімнастика. Завдяки своїй 
елегантності і грації  вона зібрала коло себе безліч шанувальників. По 
справжньому жіноча чарівність і краса в поєднанні з силою тіла і волі, 
високою координацією і точністю рухів, енергією та експресивністю 
роблять цей вид спорту  неперевершеним і видовищним. 

Художня гімнастика як вид спорту досить молодий і свою 
олімпійську історію він починає з літніх Олімпійських ігор 1984 року, які 
проходили в Лос-Анджелесі (Овчинникова, 2000).  

В 1988 р. (Сеул) Радянську Україну представляє Олександра 
Тимошенко, яка виборює бронзову медаль, а в 1992 р. (Барселона) у 
складі об’єднаної команди республік колишнього СРСР Олександра стає 
олімпійською чемпіонкою. На Олімпійських іграх 1996 р. в Атланті 
вперше звучить гімн незалежної України – українка Катерина 
Серебрянська стає олімпійською чемпіонкою. Нажаль, це був перший і 
останній раз коли наші гімнастки займали вищу сходинку п’єдесталу 
пошани.  

Олімпіада 2000 р. (Сеул) стає для української художньої гімнастики 
невдалою – одна десята балу віддаляє Олену Вітреченко від бронзової 
медалі. На наступних двох Олімпіадах (2004 р. Афіни; 2008 р. Пекін) 
неймовірними зусиллями і на перекір необ’єктивному суддівству 
українка Ганна Безсонова все ж підіймає український прапор і 
становиться дворазовою бронзовою олімпійською призеркою і завершує 
свою спортивну кар’єру, після чого, нажаль в 2012 р. на Олімпійських 
Іграх у Лондоні українська збірна знов зазнає поразки.  

Чотири роки потому на Іграх ХХХІ Олімпіади українка Ганна 
Резатдінова знов підіймає прапор нашої держави, займаючи почесне 
третє місце. 

На даний момент першим номером збірної України з художньої 
гімнастики виступає Нікольченко Влада, яка за досить короткий час 
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виступу в категорії майстрів спорту (з 2018 р.) зайняла лідерські позиції 
на міжнародній арені. Влада стала володаркою Кубку Світу у вправах з 
булавами. Скоріш за все саме Влада буде представляти Україну на 
Олімпійських Іграх 2020 р. в Токіо (Японія) (Терехина, 2015). 

Гімнастки виступають на килимі під музику, використовуючи пʼять 
спортивних предметів: скакалку, обруч, мʼяч, булави і стрічку. Перемагає 
той, хто отримує вищі суддівські оцінки за чистоту виконання елементів, 
за їх складність, за артистизм і вміння виконати вправи в умовах. У 
цьому спорті присутня жорстка конкуренція між гімнастками і 
командами, а також важливо, що не тільки майстерність гімнастки в 
цілому, але і її настрій під час виступу може вплинути на суддівську 
оцінку (Карпенко, 2000). 

Гімнастка повинна лише за 1,5 хвилини виступу в індивідуальних 
та за 2,5 хвилини виступу у групових вправах з одним або декількома 
предметами показати на килимі свої найкращі спортивні якості, високу 
концентрацію, витривалість, емоційну стабільність, почуття ритму, 
точність, гнучкість, координацію, найвищій рівень хореографії, 
майстерність володіння предметом та високий рівень самоконтролю. 

Нові правила змагань, які існують сьогодні значно відрізняються 
від правил десятирічної давнини. Якщо раніше цінувалися елементи тіла: 
стрибки, повороти, то зараз більше уваги приділяється майстерності з 
предметом. Фінальна сума балів, яку гімнастка може набрати впродовж 
виступу залежить від складності та кількості виконаної роботи з 
обручем, м’ячем, булавами та стрічкою під час виступу. 

Якщо порівнювати майстерність володіння предметом російських 
гімнасток в індивідуальних і командних виступах та гімнасток України, 
перші значно виграють.  

Актуальність полягає у тому, що в останні роки на світовій арені 
українські гімнастки найчастіше програють росіянкам при цьому маючи 
фізичні здібності, що не поступаються, а інколи і значно вище ніж у 
конкуренток. Одною з причин є недостатня координаційна підготовка 
спортсменок з предметом, яку треба починати вдосконалювати на 
перших етапах багатолітнього тренування. 

Таким чином, наукова проблема полягає в необхідності 
проаналізувати сутність і зміст технічної підготовки у спорті, виявити 
рівень розвитку координаційних здібностей у спортсменок, 
запропонувати ефективну методику спортивного тренування гімнасток  
8-10 років для розвитку координаційних здібностей. 

На сьогоднішньому етапі значно інтенсифікувалися дослідження в 
галузі спорту. Багатий теоретичний і практичний матеріал (Архипова, 
2001; Бальсевіч, 2011; Запорожанов, 2005; Карпенко, 2011; Овчинникова, 
2000; Холодов, 2001) накопичений в області методики підготовки 
спортсменів, спортивної педагогіки та психології, морфології та біохімії, 
фізіології та біомеханіки. Методичні аспекти проблем оптимальної 
побудови системи процесу багаторічної підготовки у спорті викладені в 
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роботах Ю. Архипової, В. Бальсевіч, В. Запорожанова, Л. Карпенка, 
Н. Овчинникової, Ж. Холодова та інших авторів. 

На думку Л. Карпенка в художній гімнастиці принцип пов’язаності 
має на увазі пошук шляхів економізації процесу, рішення одночасно 
декількох завдань, поєднання різних видів підготовки. 

З огляду на тенденцію до ускладнення змагальних програм як 
шляхом віртуозного володіння предметом, так і за рахунок більшого 
прояву фізичних здібностей, постало питання про необхідність підбору і 
розробки таких комплексів СФП, які могли б містити в собі більшість 
вправ сполученого характеру і використовувалися б протягом тривалого 
часу (Карпенко, 2000). 

Ж. Холодов, С. Кузнєцов розглядають основу рухових навичок як 
ступінь володіння руховою дією, при якій управління рухами 
відбувається автоматизовано, без спеціально спрямованого на них уваги 
(Холодов, 2001). 

Характерними ознаками досвіду є об’єднання рухів в єдине ціле, 
економічність, точність і об’єднання рухів і висока міцність 
запам’ятовування рухового дії. 

Тренування в художній гімнастиці відрізняються від інших видів 
спорту високою координаційною складністю, вищим рівнем 
спеціалізованості тренувальних засобів, а концепція управління 
тренувальними навантаженнями побудована на єдності навантаження та 
відновлення, на регулюванні функціонального стану спортсмена шляхом 
використання і чергування великих, середніх та малих навантажень. 

Л. Карпенко виділяє компоненти виконавської майстерності в 
гімнастиці. Першим компонентом є технічні параметри – пов’язані з 
ефективністю техніки. Далі не менш важливими є фізичні компоненти, 
обумовлені фізичними даними і підготовкою. Третій компонент – 
естетичний, залежить від культури рухів. І заключний – музично-
руховий – виявляється в музикальності і виразності рухів. Всі 
компоненти взаємопов’язані між собою. Так для забезпечення більшої 
виразності рухів потрібна висока техніка їх виконання. Лише на тлі 
досконалого володіння навиком, коли елементи спортсменки доведені до 
автоматизму, можна надати рухам такі відтінки, які справили б на 
глядачів сильний емоційний вплив (Карпенко, 2000). 

На думку В. Платонова методи розвитку координаційних 
можливостей базуються в цілому виконанні завдань, що пред’являють 
високі вимоги до правильності виконання моторних дій або окремих 
рухів (Платонов, 2002; 2004).  

В. Лях у своїх працях пише, що молоді гімнастки істотно швидше 
та розумніше оволодівають різними моторними діяннями; в більш 
високому якісному ступені засвоюють нове і простіше перебудовують 
колишні тренувальні програми; швидше просуваються до висот 
спортивного професіоналізму та триваліший час залишаються у 
великому спорті; ефективніше покращують спортивну техніку і тактику 
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(Лях, 2006). 
Аналізуючи літературні джерела провідних авторів, бачимо, що 

розробкам в галузі спортивної підготовки у художній гімнастиці 
приділялося багато уваги, однак не було розкрито питання  
координаційної підготовки за допомогою гімнастичних предметів, як 
дієвого засобу підвищення технічної майстерності гімнасток. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати сутність та зміст 
технічної підготовки спортсменок художній гімнастиці, 
експериментально довести дієвість використання запропонованої 
методики. 

Мета технічної підготовки в художній гімнастиці – сформувати такі 
знання, вміння і навички, які дозволили б гімнасткам з найбільшою 
ефективністю продемонструвати свою індивідуальність у поєднанні з 
різноманітністю, складністю і оригінальністю вправ в єдності з музикою 
і забезпечити подальше зростання спортивної майстерності (Бальсевіч, 
2011). 

Технічна підготовка спортсменок в художній гімнастиці 
вдосконалюється не тільки на навчально-тренувальних заняттях, але і в 
процесі навчально-тренувальних зборів, на які в структурі підготовки 
гімнасток виділяється окремий час. При проведенні зборів враховується 
його мета, терміни проведення, час року. Від цього багато в чому 
залежить зміст і побудова роботи на зборах (Архипова, 2001). 

В системі навчально-тренувального процесу особливу увагу 
приділено технічній підготовці з предметами, які відмінні один від 
одного, мають різну фактуру і властивостями. Ці умови визначають 
специфіку підготовки гімнасток.  

З метою ефективної підготовки спортсменок – гімнасток в ДЮСШ 
«Олімпійська надія» до змагань була проведена низка 
експериментальних досліджень.  

Для підвищення розвитку координаційних здібностей нами була 
запропонована методика з використанням гімнастичних предметів: 
скакалка, обруч, м’яч, булави, стрічка. 

Комплекс вправ з обручем 
1. Малі послідовні кидки обруча без проміжних обертань (в один 

дотик). За 4 рази правою і лівою рукою. Напрямок обертання всередину. 
2. Почергові кидки середньої висоти правою і лівою рукою тим же 

прийомом, 4 кидки виконуються з обертанням проти годинникової 
стрілки і 4 в протилежному. 

3. Високі кидки махом в сторону по дузі над головою, з однієї руки 
в іншу, з переміщенням приставними кроками але ходу польоту обруча.  

4. Вертушка на долоні. Виконується правою і лівою рукою по 2 або 
4 рази залежно від тривалості обертання (8 рахунків, або 4). 

5. Вертушка навколо горизонтальній осі з передачею обруча за 
спиною в повороті на 360 градусів (на 4 рахунки) направо і наліво.  

6. Кидок обруча двома руками перед собою на малу висоту з 
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сильним підкручуванням навколо вертикальної осі. Під час польоту – 
стійка на носках, руки в сторони. Ловля однією рукою, зупиняючи обруч 
жорстким хватом, в сагітальній площині.  

Комплекс вправ з м’ячем 
1. Кидки: 
 2 малих – 1 великий, по черзі, 4 серії; 
 послідовні великі кидки, по 4 рази правою і лівою рукою. 
2. Перекати: 
 по передпліччю – 2 рази і великий з руки в руку. 
 коловий перекат з підтримкою м’яча іншою рукою, по 3 рази 

зліва-направо і справа-наліво; 
 великі перекати в рівновагу, з руки в руку по грудях і спині, 

8 разів, 
3. Викрутити: 
 лицьова вісімка з передачею м’яча і оточення навколо 

горизонтальній осі; 
 горизонтальний викрут перед собою і над головою з 

обволіканням плеча навколо вертикальної осі: 
 в рівновазі обволікання і передача м’яча за спиною під час 

повороту на двох. 
4. Відбиви: 
 6 послідовних відбивів однією рукою з передачею м’яча в іншу; 
 3 послідовних відбиви з прийомом м’яча на тильну поверхню 

кисті; 
5. Перекидання: 
 за спиною, по черзі 8 раз; 
 під плечем, послідовно 4 рази. 

Комплекс вправ з булавами 
1. Кидки: 
 1 булава в правій руці – 2 малих кидка з одним обертанням і 

перекидання в ліву руку з двома обертаннями в польоті, по 4 в бічній 
площині і по 4 в лицьовій з перекиданням над головою; 

 середні кидки з ловом в жорсткий хват, булава вертикально, те ж 
після паралельного кидка 2 булав, те ж після попередніх послідовних 
кидків малої висоти з ловом за головку. 

2. Кола: 
 по 4 малих кола в бічній площині правою і лівою рукою; 
 малі послідовні кола булавами знизу-вгору і великі почергові 

кола 
3. Перекати; 
 від плеча по руці (руки в сторони); 
 перекат булави з ловом за спиною іншою рукою і перекат від 

плеча; 
 кругової перекат з передачею булави. 
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Комплекс вправ зі стрічкою 
1. Змійки вертикальні (або горизонтальні) з’єднані з 

найпростішими рухами ногами типу випадів, поворотів або 
переступаючи в зв’язки на 8 рахунків, повторювані по 4 рази, починаючи 
з лівої руки.  

2. Спіралі: 
 вертикальні спіралі по 8 рахунків всередину і назовні 2 рази 

лівою, а потім правою рукою; 
 поєднання спіралі з великим бічним кругом. спіраль пензлем – 

передпліччям – всією рукою. 
3. Кола: 
 малі кола з обведенням палички навколо кисті (в лицьовій або 

бічній площині); 
 збільшення кіл в лицьовій площині з поворотом спиною по ходу 

обертання стрічки і перекиданням палички по дузі в іншу руку; 
 великий кидок хватом за тканину стрічки – ловля в малюнок 

після повороту кругом (виконується без переміщення). 
З метою виявлення статистичних зрушень після використання 

запропонованих методик в експериментальній групі було проведено 
тестування фізичних здібностей до виконання запропонованої програми 
та після. Дітям було запропоновано декілька тестів: влучання м’ячем у 
ціль, виконання 10 кидків правою і лівою рукою кожного предмета (без 
втрат предмета), виконання танцювальної зв’язки з предметом, 
виконання гімнастичного ризику. 

Наприкінці експерименту показники в цілому зросли на 20,9%. 
З метою виявлення рівню розвитку координаційних здібностей і 

його корегування у гімнасток ДЮСШ ОР «Олімпійська Надія» був 
проведений педагогічний експеримент.  

У ході експерименту було проведене початкове й кінцеве 
тестування при застосуванні запропонованої методики. 

На основі отриманих позитивних зрушень в показниках рівню 
розвитку координаційних здібностей нами запропоновані ефективні 
методичні підходи спортивного тренування гімнасток 8 – 10 років на етапі 
попередньої базової підготовки за допомогою гімнастичних предметів, як 
дієвого засобу підвищення технічної майстерності гімнасток. 

У подальшій роботі плануємо розробити методичні рекомендації 
для спортивного тренування гімнасток 8 – 10 років. 
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Омельченко А. О. Методика вдосконалення координаційної 

підготовки як дієвого засобу підвищення технічної майстерності 
гімнасток 8-10 років 

У статті розглядаються особливості технічної предметної 
підготовки гімнасток. Тренування в художній гімнастиці відрізняються 
від інших видів спорту високою координаційною складністю, вищим 
рівнем спеціалізованості тренувальних засобів, а концепція управління 
тренувальними навантаженнями побудована на єдності навантаження та 
відновлення, на регулюванні функціонального стану спортсмена шляхом 
використання і чергування великих, середніх та малих навантажень. 

Актуальність полягає у тому, що в останні роки на світовій арені 
українські гімнастки найчастіше програють росіянкам при цьому маючи 
фізичні здібності, що не поступаються, а інколи і значно вище ніж у 
конкуренток. Одною з причин є недостатня координаційна підготовка 
спортсменок з предметом, яку треба починати вдосконалювати на 
перших етапах багатолітнього тренування. 

Виявлено, що в системі навчально-тренувального процесу особливу 
увагу приділено технічній підготовці з предметами, які відмінні один від 
одного, мають різну фактуру і властивостями.  

Як дієвий засіб пропонується застосування координаційної 
підготовки за допомогою гімнастичних предметів, як дієвого засобу 
підвищення технічної майстерності гімнасток. 
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З метою кращої підготовки спортсменок – гімнасток в ДЮСШ 
«Олімпійська надія» було проведено педагогічний експеримент.  

У ході експерименту було проведене початкове й кінцеве 
тестування при застосуванні запропонованої методики.  

З метою виявлення статистичних зрушень після використання 
запропонованих методик в експериментальній групі було проведено 
тестування фізичних здібностей до виконання запропонованої програми 
та після. Дітям було запропоновано декілька тестів: влучання м’ячем у 
ціль, виконання 10 кидків правою і лівою рукою кожного предмета (без 
втрат предмета), виконання танцювальної зв’язки з предметом, 
виконання гімнастичного ризику. 

На основі отриманих позитивних зрушень в показниках рівню 
розвитку координаційних здібностей запропоновані ефективні методичні 
підходи спортивного тренування гімнасток 8 – 10 років. 

Ключові слова: спорт, техніка, гімнастика, координація, майстерність. 
 
Омельченко А. А. Методика совершенствования 

координационной подготовки как действенного метода повышения 
технического мастерства гимнасток 8 – 10 лет 

В статье рассматриваются особенности технической предметной 
подготовки гимнасток. Тренировка в художественной гимнастике 
отличается от других видов спорта высокой координационной 
сложностью, высоким уровнем специализированности тренировочных 
средств, а концепция управления тренировочными нагрузками построена 
на единстве нагрузки и восстановления, на регулировании 
функционального состояния спортсмена путем использования и 
чередование крупных, средних и малых нагрузок. 

Актуальность заключается в том, что в последние годы на мировой 
арене украинские гимнастки чаще всего проигрывают россиянкам при 
этом имея физические способности, не уступают, а иногда и значительно 
выше чем у конкуренток. Одной из причин является недостаточная 
координационная подготовка спортсменок с предметом, которую нужно 
начинать совершенствовать на первых этапах многолетней тренировки. 

Выявлено, что в системе учебно-тренировочного процесса особое 
внимание уделено технической подготовке с предметами, которые 
отличны друг от друга, имеют различную фактуру и свойствами. 

Как действенное средство предлагается применение 
координационного подготовки с помощью гимнастических предметов, как 
действенного средства повышения технического мастерства гимнасток. 

С целью лучшей подготовки спортсменок – гимнасток в ДЮСШ 
«Олимпийская надежда» был проведен педагогический эксперимент. 

В ходе эксперимента было проведено начальное и конечное 
тестирование при применении предложенной методики. 

С целью выявления статистических сдвигов после использования 
предложенных методик в экспериментальной группе было проведено 
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тестирование физических способностей к выполнению предложенной 
программы и после. Детям было предложено несколько тестов: 
попадание мячом в цель, выполнение 10 бросков правой и левой рукой 
каждого предмета (без потерь предмета), выполнение танцевальной 
связи с предметом, выполнение гимнастического риска. 

На основе полученных положительных сдвигов в показателях уровня 
развития координационных способностей предложены эффективные 
методические подходы спортивной тренировки гимнасток 8 – 10 лет. 

Ключевые слова: спорт, техника, гимнастика, координация, мастерство. 
 
Omelchenko A. Methods of Improving Coordination Training as an 

Effective Method of Improving the Technical Skills of Gymnasts 8 – 10 Years 
The article deals with the peculiarities of the technical subject 

preparation of gymnasts.  
Training in artistic gymnastics differs from other sports with high 

coordination complexity, higher level of specialization of training aids, and the 
concept of training load management is based on the unity of loading and 
restoration, on regulation of the functional state of the athlete through the use 
and alternation of large, medium and small loads. 

The urgency is that in recent years, Ukrainian gymnasts on the world 
stage often lose to Russians while having physical abilities that are not 
inferior, and sometimes even significantly higher than that of competitors. One 
of the reasons is the lack of coordination of athletes with the subject, which 
should begin to improve during the first stages of many years of training. 

It is revealed that in the system of training process special attention is 
paid to technical preparation with objects that are different from each other, 
have different texture and properties.  

As an effective means, it is proposed to apply coordination training with 
the help of gymnastics, as an effective means of improving the technical skill 
of gymnasts. In order to better prepare athletes – gymnasts in the Youth 
Olympic Games «Olympic Hope», a pedagogical experiment was conducted. 

During the experiment, an initial and final testing was performed in the 
application of the proposed methodology. 

Children were offered several tests: hit the ball to the target, performing 
10 throws by the right and left hand of each item (without loss of the subject), 
performing the dance connection with the subject, performing gymnastic risk. 

At the end of the experiment, the overall performance increased by 
20.9%. On the basis of positive changes in indicators of the level of 
development of coordination abilities, effective methodical approaches of 
sports training of gymnasts of 8 - 10 years are offered. 

Key words: sports, technology, gymnastics, coordination, skill. 
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