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ВПЛИВ РІВНЯ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ АКРОБАТІВ НА УСПІШНІСТЬ НАВЧАННЯ АКРОБАТИЧНИМ   

ВПРАВАМ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

У статті розглядається вплив різноманітних координаційних здібностей акробатів на успішність навчання 
акробатичним вправам, що є базовими на етапі попередньої базової підготовки. За результатами проведеного 
кореляційного аналізу виявлені координаційні здібності, що визначають рівень перспективності акробатів на даному 
етапі. Визначено, що рівень навчання складним за координацією акробатичним вправам головним чином залежить від 
просторової, силової, часової та ідеомоторної диференціації, а також здатності до тривалого утримання статичної 
рівноваги і стійкості до вестибулярних подразнень. У старшій віковій групі яка складається, головним чином, з нижніх 
партнерів, простежується виразна тенденція до збільшеної кількості значущих показників.  Показано, що у групі 
акробатів 14-15 років на рівень навчання також впливає мінімальний час експозиції та динамічність нервових процесів. 

Ключові слова: координаційні якості, спортивна акробатика, статична рівновага, динамічна рівновага. 
 
Юлия Максимова, Владислава Денисенко, Юрий Салямин. Влияние уровня развития координационных 

качеств акробатов на успешность обучения акробатических упражнений на этапе предварительной базовой 
подготовки. 

В статье рассматривается влияние координационных способностей акробатов на успешность обучения 
базовым упражнениям спортивной акробатики на этапе специализированной базовой подготовки. По результатам 
проведенного корреляционного анализа выявлены координационные способности, определяющие уровень 
перспективности акробатов на данном этапе. Выявлено, что успешность обучения сложнокоординационым 
акробатическим упражнениям, в основном зависит от пространственной, силовой, временной и идеомоторной 
дифференциации, а также от способности к поддержанию статического и динамического равновесия. В старшей 
возрастной группе, состоящей из нижних партнеров, наблюдается тенденция увеличению количества значимых 
показателей. Показано, что в группе акробатов 14-15 лет на успешность обучения также влияет минимальное время 
экспозиции и динамичность нервных процессов. Это можно объяснить тем, что на протяжении тренировочного 
процесса в некоторой степени нивелируется разница в физических качествах акробатов. А также при освоении 
спортсменами более сложных акробатических упражнений, предъявляющих к психомоторике акробатов повышенные 
требования, происходит раскрытие нейрофизиологического потенциала. А в случае его недостаточности возникает 
отставание в сложности программы. 

Ключевые слова: координационные способности, спортивная акробатика, статическое равновесие, 
динамическое равновесие. 

 
Yulia Maximova, Vladislav Denisenko, Yuri Salyamyn.. Influence of level of development of co-ordinating internalss 

of acrobats on success of educating of acrobatic exercises on the stage of base pre-treatment 
The article discusses the effect of the coordination abilities of the acrobats on the success of learning the basic exercises of 

acrobatic gymnastics at the stage of specialized basic training. By results of the conducted correlation analysis revealed the 
coordination abilities that determine the level of prospects acrobats at this stage. It was revealed that the success of learning 
closecoordination acrobatic exercises, mostly depend on the spatial, power, time and ideomotor differentiation, and the ability to 
maintain static and dynamic balance. In the older age group, consisting of the bottom partner, the tendency is to increase the 
number of significant figures. It is shown that the group of acrobats at the age of 14-15 to the success of learning is also affected by 
the minimum exposure time and the dynamism of nervous processes. This can be explained by the fact that during the training 
process to some extent offset by the difference in the physical qualities of the acrobats. As well as in the development of athletes 
more complex acrobatic exercises to define the psychometrika of acrobats increased requirements, the unraveling of 
neurophysiological capacity. And in case of failure there is a gap in the complexity of the program. 

Regression analysis showed that the increase in the number of items of high complexity, are performed as an acrobat in 
various relationships depends on the following factors: reducing the difference between the actual angle of the shoulder joint and a 
specified benchmark, i.e., increase the sensitivity of the articular proprioceptors; reducing the difference between the actual force 
and the desired standard, that is, increased sensitivity proprioreceptors; reducing the difference between the actual time interval and 
its subjective perception, that is, the increasing ability to accurately estimate time intervals; reducing the difference between actual 
and demodernism performing acrobatic exercises, that is, to improve the ability to feel the tempo of the movement; increase the 
ability long time to hold a static balance; a decrease in the time required for the passage of the inverted gymnastic bench, i.e. the 
increase of resistance to vestibular irritation. 

 Key words: coordination abilities, acrobatics, static balance, dynamic balance. 
 
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Акробатика у руховому відношенні – 

універсальний вид спорту. ЇЇ матеріал – локомоції, відштовхування руками, ногами та іншими частинами тіла; різноманітні 
обертання, у тому числі у польоті; положення на рівновагу, силові пози; повільні напруженні переміщення та вільний рух тіла 
і його ланок у суглобах та багато іншого. В основу технічно правильного виконання акробатичних вправ закладена доцільно 
функціонуюча складна координаційна структура рухових дій, у якій пріоритети віддаються  рівновазі тіла, орієнтуванню у часі 
та просторі, м'язово-руховим відчуттям, темпо-ритму рухів, тощо[Error! Reference source not found., 0].  
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У монографії  "О ловкости и её развитии"  М.О. Бернштейн пише про те, що «Координация и есть не что иное, как 
преодоление избыточных степеней свободы наших органов движения, т.е. превращение их в управляемые системы» «мы 
называем внесение непрерывных поправок в движение на основании донесений органов чувств принципом сенсорных 
коррекций.»  (Н.А. Бернштейн, 2012, с. 54). 

Координація рухів, по М.О. Бернштейну, забезпечується взаємодією рівнів побудови рухів за рахунок сенсорної 
інтеграції структур ЦНС. Результати досліджень вчених [0, 0] також свідчать про те, що сенсомоторна координація - це 
розвиток, управління, контроль, корекція рухів за допомогою органів чуття - зорової  сенсорної системи, рухової сенсорної 
системи, вестибулярної сенсорної системи, слухової сенсорної системи, та ін. 

Координаційні стосунки, що складаються в результаті взаємодії кіркових кінців різносторонніх аналізаторів 
позитивно проявляються, сприяють успішному виконанню рухів; активно беруть участь у формуванні рухових умінь, рухових 
навичок тих, що займаються фізичними вправами і спортом [0, 0]. 
     Вправи спортивних видів гімнастики створені штучно, вони практично не застосовуються в повсякденному житті [0]. В той 
же час, у світі створені унікальні системи вправ спортивної гімнастики, художньої гімнастики, спортивної акробатики, які 
успішно розвиваються, демонструються у вигляді композицій на спортивних змаганнях різного масштабу, включаючи Ігри 
Олімпіад. В зв'язку з цим розробляються, удосконалюються вимоги до технічної підготовки і підготовленості тих, що 
займаються. Ключовою тенденцією залишається координаційна складність програм змагань (Л.Я. Аркаєв, Н.Г. Сучилін, 
2004), а також їх трудність, відповідно до таблиць складності FIG [0]. 

Відомо, що для виконання акробатичних вправ спортсмену також необхідно мати високій рівень розвитку силових 
якостей, гнучкості та спеціальної витривалості. Але під впливом тренувань та відбору на етапах початкової та попередньої 
базової підготовки відмінності між акробатами поступово нівелюється, або компенсується розвитком, саме координаційних 
здібностей. 

 Виходячи з вищенаведеного, було передбачено, що на етапі спеціалізованої базової підготовки на перший план по 
рівню значущості висуваються координаційні якості акробатів, що лімітують ступінь успішності засвоєння складних елементів 
програми. 

Аналіз науково-методичної літератури, досвіду практики свідчать про те, що до теперішнього часу не розроблені 
технології розвитку сенсорних систем організму спортсмена в сполученні з показниками технічної і інших видів підготовки. В 
першу чергу йдеться про розвиток і вдосконалення рухової сенсорної системи, у тому числі пропріорецептивної чутливості,  
вестибулярної сенсорної системи, зорової сенсорної системи, слухової сенсорної системи, та ін. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до Зведеного 
плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2016-2020 рр., тема 2.11 «Статодинамiчна стiйкiсть як основа технiчноï 
підготовки тих, хто займаються спортивними видами гiмнастики». 

Метою цієї роботи є виявлення впливу різноманітних координаційних якостей акробатів на успішність навчання 
акробатичним вправам, що є базовими на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Організація і методи дослідження. На першому етапі досліджень визначався психофізіологічний статус акробатів 
[0], а також їх координаційні здібності [0]. Для цього акробати пройшли тестування за наступними показниками: проста і 
складна зорово-моторна реакція, рівень функціональної рухливості нервових процесів, час мінімальної експозиції, 
динамічність нервових процесів, просторова, силова, часова та ідеомоторна диференціації, статична та динамічна 
рівноваги. 

На другому етапі дослідження визначався вплив вивчених властивостей акробатів на рівень навчання складним 
акробатичним вправам за допомогою кореляційного аналізу. 

Рівень навчання акробатів визначався у балах, за кількістю елементів високої складності, що виконуються в одній 
акробатичній зв’язці. Усього виконувалось три зв’язки: балансова, темпова і індивідуальна робота. При цьому балансова і 
темпова зв’язки виконувались у складі (жіночі, чоловічі, змішані пари).  

Результати дослідження та їх обговорення.  Аналіз отриманих даних показав (табл.1), що серед акробатів 10-11 
років успішність навчання балансовим акробатичним вправам в більшому ступені залежить від рівня розвитку статичної 
рівноваги. 

На успішність навчання складним темповим акробатичним вправам в більшому ступені впливає рівень розвитку 
просторової диференціації, тобто пропріоцептивна чутливість, а також часової і ідеомоторної диференціації, тобто 
властивість точно сприймати часові інтервали та відчувати темпоритм руху. 

На успішність навчання складним індивідуальним акробатичним вправам також залежить від рівня розвитку 
просторової, часової і ідеомоторної диференціації. 

Силова диференціація впливає на успішність навчання складним темповим та індивідуальним  акробатичним 
вправам у меншому ступені. 

Коефіцієнти кореляції засвідчують про відсутність впливу на успішність навчання складним акробатичним вправам 
реактивних властивостей акробатів. Це можливо пояснити тим, що технічна підготовленість акробатів у цей період 
знаходиться на рівні, що не потребує високого ступеню розвитку певних нейрофізіологічних властивостей, і для успішності 
засвоєння обов’язкової (менш складної) програми визначальне значення мають інші властивості. 

Аналіз отриманих даних також показав, що серед акробатів 12 років успішність навчання балансовим акробатичним 
вправам більш залежить від рівня розвитку статичної рівноваги, силової та ідеомоторної диференціації, та меншому ступені 
від рівня розвитку часової диференціації і динамічної рівноваги. 
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Таблиця 1 

Розподіл коефіцієнтів кореляції між показниками координаційних якостей і рівнем навчання серед акробатів 10-11 и 
12 років 

Психофізіологічні 
Властивості та координаційні якості 

Зв’язки 

Балансові Темпові Індивідуальні  

10-11 р 12 р 10-11 р 12 р 10-11 р 12 р 

Д
иф

ее
н-

ц
іа

ц
ія

 

Просторова -0,559 -0,629 -0,888** -0,781** -0,726** -0,732* 

Силова -0,501 -0,824** -0,665* -0,677* -0,589* -0,595 

Ідеомоторна -0,499 -0,866** -0,845** -0,797* -0,778** -0,875** 

Часова -0,225 -0,747* -0,761** -0,699* -0,740** -0,699* 

Рівновага Статична 0,694* 0,928** 0,532 0,917** 0,291 0,895** 

Динамічна 0,102 -0,674* -0,402 -0,831** -0,617 -0,714* 

Р
еа

кт
ив

ні
 

вл
ас

ти
во

ст
і ПЗМР -0,082 0,479 -0,012 0,412 0,076 0,552 

СЗМР 0,283 0,284 0,187 0,376 0,071 0,497 

УФП 0,244 0,332 0,381 0,340 0,344 0,433 

МЭ 0,280 0,365 0,538 0,342 0,500 0,471 

ДНП 0,124 0,252 0,114 0,311 -0,161 0,328 

**р≤ 0,01        
* р ≤0,05        

 
На успішність навчання складним темповим акробатичним вправам в більшому ступені впливає рівень розвитку 

просторової диференціації, а також рівень розвитку здатності до тривалого утримання статичної рівноваги та стійкості до 
вестибулярних подразнень. 

Відчуття темпоритму руху, точне сприйняття часових інтервалів, а також силова диференціація впливають значно 
менше. 

При навчанні складним індивідуальним акробатичним вправам більшу вагу має рівень розвитку ідеомоторної 
диференціації і статичної рівноваги. 

Просторова, часова диференціації, а також стійкість до вестибулярних подразнень впливають значно менше. 
Між реактивними властивостями акробатів і успішністю навчання кореляційний зв’язок, як і в попередньому випадку 

не виявлений. 
Серед акробатів 13 років успішність навчання балансовим та темповим акробатичним вправам (табл. 2.) в більшому 

ступені залежить від здатності до тривалого утримання статичної рівноваги та стійкості до вестибулярних подразнень.  
Успішність навчання складним індивідуальним акробатичним вправам залежить тільки від рівня розвитку 

ідеомоторної диференціації, тобто здатності відчувати темпоритм руху, наявності правильних, як об’єктивних, так і 
суб’єктивних компонентів рухових уявлень про часову структуру акробатичної зв’язки. 

Інші психофізіологічні властивості не мають значного впливу. Можливо, це пояснюється тим, що спортсмени даної 
вікової групи технічно точно виконують добре завчені елементи, які доведені до автоматизму і не потребують оперативного 
контролю. 

Таблиця 2 

Розподіл коефіцієнтів кореляції між показниками координаційних якостей і рівнем навчання серед акробатів 13 и 14-
15 років 

Психофізіологічні 
Властивості та координаційні якості 

Зв’язки 

Балансові Темпові  Індивідуальні 

13 р 14-15 р 13 р 14-15 р 13 р 14-15 р 

Д
иф

ер
ен

-ц
іа

ц
ія

 

Просторова -0,720* -0,738** -0,563 -0,781** -0,640 -0,732* 

Силова -0,594 -0,398 -0,587 -0,677* -0,531 -0,595 

Ідеомоторна -0,591 -0,639* -0,489 -0,797* -0,740* -0,875** 

Часова -0,682* -0,580* -0,538 -0,699* -0,644 -0,699* 

Рівновага Статична 0,927** 0,875** 0,686* 0,917** 0,491 0,895** 

Динамічна -0,893** -0,742** -0,606 -0,831** -0,325 -0,714* 

Реактивні властивості ПЗМР 0,520 -0,021 0,592 0,412 0,269 0,552 

СЗМР -0,323 -0,043 -0,024 0,376 -0,079 0,497 

УФП 0,207 -0,043 0,242 0,340 0,001 0,433 

МЭ 0,157 -0,583* 0,267 0,342 0,154 0,471 

ДНП 0,248 -0,596* 0,347 0,311 0,524 0,328 

**р≤ 0,01        
* р ≤0,05        

 
Аналіз результатів даних серед акробатів 14—15 років показав наступне: 
Успішність навчання балансовим акробатичним вправам також в більшому ступені залежить від здатності до 

тривалого утримання статичної рівноваги, стійкості до вестибулярних подразнень і рівня розвитку просторової 
диференціації. В меншому степені на успішність навчання впливає рівень розвитку ідеомоторної та часової диференціацій. 
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Спостерігається слабкий зв’язок між часом мінімальної експозиції та динамічністю нервових процесів. 
Успішність навчання складним темповим акробатичним вправам залежить від здатності до тривалого утримання 

статичної рівноваги і стійкості до вестибулярних подразнень. 
Зменшується вплив просторової диференціації. Силова, ідеомоторна і часова диференціація, а також реактивні 

властивості акробатів не мають особливого впливу на успішність навчання темповим вправам. 
Успішність навчання складним індивідуальним акробатичним вправам в більшому ступені залежить від просторової, 

ідеомоторної та часової диференціацій, а також від здатності до тривалого утримання статичної рівноваги і стійкості до 
вестибулярних подразнень. 

Між успішністю навчання складним індивідуальним акробатичним вправам і реактивними властивостями акробатів 
встановлено слабкий зв’язок часу мінімальної експозиції. 

Той факт, що в старшій віковій групі яка складається, головним чином, з нижніх партнерів, простежується виразна 
тенденція до збільшеної кількості значущих показників, можливо пояснюється тим, що на протязі тренувального процесу у 
деякій мірі нівелюється різниця у фізичних показниках акробатів. Також при засвоєнні більш складних акробатичних вправ, 
що висувають до психомоторики підвищенні вимоги, відбувається максимальне розкриття нейрофізіологічного потенціалу, а 
у випадку його недостатності виникає відставання у складності програми. 

На третьому етапі досліджень визначалась динаміка показників досліджених психофізіологічних властивостей в 
аспекті засвоєння складних елементів за допомогою регресійного аналізу. 

В результаті проведеного регресійного аналізу був виявлений достовірний лінійний зв’язок між рівнем навчання та 
різноманітними психофізіологічними показниками. 

Регресійний аналіз показав, що зростання кількості елементів високої складності, що виконуються акробатом у 
різноманітних зв’язках залежить від наступних чинників: 

• зменшення різниці між фактичним кутом у плечовому суглобі і заданим еталоном, тобто збільшенням чутливості 
суглобних пропріорецепторів; 

• зменшення різниці між фактичним зусиллям і заданим еталоном, тобто збільшенням чутливості пропріорецепторів;  
• зменшення різниці між фактичним часовим інтервалом та його суб’єктивним сприйняттям, тобто збільшенням 

здатності точно оцінювати часові інтервали; 
• зменшення різниці між фактичним і ідеомоторним виконанням акробатичної вправи, тобто покращенням здатності 

відчувати темпоритм руху; 
• збільшення здатності тривалий час утримувати статичну рівновагу; 
• зменшенням часу, що витрачається на проходження по перекинутій гімнастичній лаві, тобто збільшення стійкості до 

вестибулярних подразнень. 
ВИСНОВКИ: 

• Визначено, що рівень навчання складним акробатичним вправам головним чином залежить від просторової, 
силової, часової та  ідеомоторної диференціації, а також здатності до тривалого утримання статичної рівноваги і стійкості до 
вестибулярних подразнень. 

• Показано, що у групі акробатів 14-15 років на рівень навчання також впливає мінімальний час експозиції та 
динамічність нервових процесів. 

• Встановлено, що зі збільшенням чутливості різних аналізаторних систем підвищується рівень навчання складним 
акробатичним елементам у процесі тренувальної діяльності. 

У подальших дослідженнях ми передбачаємо визначити вплив саме вікових змін на розвиток психофізіологічних 
властивостей акробатів, що знаходяться на етапі спеціалізованої базової підготовки. Це надасть змогу визначити, яким 
чином розвиток психофізіологічних властивостей залежить від специфічного навантаження під час тренувального процесу та 
розробити відповідні модельні характеристики. 
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Масенко Л.В. 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 
 
ЗНАЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАНЯТТЯХ БОРОТЬБОЮ ДЗЮДО ДЛЯ ДІТЕЙ 6-10 РОКІВ 
 
Запропоновано вдосконалити систему секційних занять боротьбою дітей 6-10 років, яка буде враховувати всі 

особливості розвитку організму та буде ефективною і доступною, за рахунок застосування притаманних дітям ігрових 
форм життєдіяльності. 

Ключові слова: ігри з елементами одноборства, початкова підготовка, фізичні якості, уміння та навички, 
вікові особливості. 

 
Масенко Л.В. Значение применения игровой деятельности в занятиях борьбой дзюдо для детей 6-10 

лет. 
Предложено усовершенствовать систему секционных занятий борьбой детей 6-10 лет, которая будет 

учитывать все особенности развития организма и будет эффективной и доступной, за счет применения присущих 
детям игровых форм жизнедеятельности. 

Ключевые слова: игры с элементами единоборства, начальная подготовка, физические качества, умения и 
навыки, возрастные особенности. 

 
Masenko L.V. The value of the application of game activity in judo lessons for children 6-10 years. 
It is proposed to improve the system of training process in sections judo  for children 6-10 years, that will take into account 

all the features of the body and is an effective and affordable, through the use of inherent kids game forms of life. 
Knowledge of the laws of physiological processes allows to anticipate their changes under different conditions of life, and 

makes it possible to intervene in the physiological processes in a desired direction. Early specialization and large training load 
negatively affect the child's mind and body. 

An analysis of the scientific and methodological literature and generalization of practical experience of trainers revealed 
that many experts in wrestling attach great importance to mobile games and game method of training in the system of sports training 
fighters. 

The founders of various systems of physical education P. Lesgaft, I. Pysmenskyy, Huts-Muts and other widely 
recommended to use games with elements of martial arts in mass education of children and adolescents, starting from primary 
school. They emphasized that the games with elements of struggle most closely match their anatomical and physiological and 
mental characteristics. 

Use of play in judo training sessions have a significant impact on the development of basic physical qualities of children to 
form their creative potential  (solving non-standard situations invention and application of new movements). 

Key words: games with elements of martial arts, basic training, physical qualities, skills, age features. Key words: games 
with elements of martial arts, basic training, physical qualities, skills, age features. 

 
Постановка проблеми. Згідно затвердженим Міністерством молоді та спорту України змінам щодо  дитячих 

юнацько-спортивних шкіл відбулося значне омолодження контингенту початківців. Набір в секції боротьби відбувається з 6 
років. Проте фізіологія розвитку дитячого організму за цей час  не змінилася в сторону прискорення механізмів та  
закономірностей всіх проявів життєдіяльності організму, а навпаки, за даними Міністерства охорони здоров’я підвищився 
рівень порушень функціонування  головних систем  організму школярів. Знання закономірностей перебігу фізіологічних 
процесів дає змогу передбачати їх зміни за різних умов життєдіяльності та відкриває можливість втручатися в перебіг 
фізіологічних процесів у бажаному напрямку. Виникла гостра необхідність вдосконалення системи занять боротьбою дітей 6-
10 років, яка буде враховувати всі особливості розвитку організму та буде ефективною і доступною. Рання спеціалізація та 
великі тренувальні навантаження негативно впливають на дитячу психіку та організм. З огляду на це, на початковому етапі 
підготовки роль притаманних дітям ігрових форм життєдіяльності має стати ведучою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Походження дитячих ігор, види та класифікації були предметом 
дослідження багатьох учених: Л.Виготського, В.В.Горіневського, Л.В. Билєєвої, В.Г. Яковлєва, М.В. Лєйкіної, П.Лесгафта, І.М. 
Короткова, В.В. Кузіна, І.І. Крепчука, В. Ягелло. Незважаючи на порівняно значну кількість наукових досліджень у цій сфері, 
слід вказати на відсутність цілісного дослідження проблеми, присвяченої застосуванню ігрової діяльності у заняттях 
східними одноборствами. 

 Метою дослідження є дослідження ролі та значення ігрової діяльності в процесі занять боротьбою дзюдо в дітей 
6-10 років. 

Завдання дослідження: 
Обґрунтувати необхідність використання спеціалізованих ігор в заняттях спортивною боротьбою дітей 6-10 років. 
Розробити рекомендації щодо впровадження ігрової діяльності в тренувальні заняття дзюдоїстів - початківців. 

Методи і організація дослідження. У роботі використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз 
та узагальнення науково-методичної і спеціальної літератури, педагогічний експеримент. 


