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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕХНОЛОГІЇ СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ АКРОБАТІВ 

НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ  
Шевчук Марина  

Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського 
Анотації: 
У статті визначена проблема 

раннього спортивного відбору та 
орієнтації у спортивній акробатиці. 
Розглянуто актуальні питання 
дослідження спортивного відбору 

 
The article defines the problem of 

early sports selection and 
specialization in sports acrobatics. The 
actual research questions of sports 
selection acrobats group of initial 

 
В статье определена проблема 

раннего спортивного отбора и 
специализации в спортивной 
акробатике. Рассмотрены 
актуальные вопросы исследования 
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акробатів групи початкової 
підготовки. Визначено особливості 
критеріїв спортивного відбору 
юних акробатів в групу початкової 
підготовки. Здійснено аналіз 
засвоєння елементів техніки 
хлопчиків та дівчаток 6 – 7 років 
Обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи зі складно-
координаційних видів спорту 
(м.Вінниця), груп початкової 
підготовки. Проаналізовано 
ефективність технології 
спортивного відбору акробатів на 
етапі початкової підготовки. За 
даними дослідження сформовані 
висновки. 

training. The features of criteria for 
sports selection of young acrobats in 
basic training group. The analysis 
mastering the techniques boys and girls 
6 - 7 years regional junior sports 
school with hard-coordination sports 
(Vinnitsa), of groups of initial training. 
Analyzes the effectiveness of 
technologies sports acrobats selection 
during initial training. According to the 
research findings generated. 

спортивного отбора акробатов 
группы начальной подготовки. 
Определены особенности критериев 
спортивного отбора юных акробатов 
в группу начальной подготовки. 
Осуществлен анализ усвоения 
элементов техники мальчиков и 
девочек 6 – 7 лет, Областной детско-
юношеской спортивной школы по 
сложно-координационных видах 
спорта (г.Винница), группы 
начальной подготовки. 
Проанализирована эффективность 
технологии спортивного отбора 
акробатов на этапе начальной 
подготовки. По данным 
исследования сформированы 
выводы. 

Ключові слова: 
спортивний відбір, акробатика, 

технологія, технічні елементи. 

 
selection of sports, acrobatics, 

technology, technical elements. 

 
спортивный отбор, акробатика, 

технология, технические элементы. 

 
Постановка проблеми. Питання спортивного відбору і підготовки юних спортсменів 

визначається високим рівнем досягнень і вимог до лідерів великого спорту. Обдаровані 

спортсмени зустрічаються рідко, тому їх пошук потребує комплексного та  науково 

обґрунтованого підходу [ 8, 9]. 

Поповнення збірних команд обдарованою і перспективною молоддю, тісно пов’язано 

з методами відбору і комплектуванням груп в ДЮСШ і СДЮШОР, які повинні забезпечити 

підготовку висококваліфікованих спортсменів [ 3, 8, 9]. 

Успіх підготовки акробатів високого класу залежить від ряду чинників. Один із них – 

початковий відбір спортсменів у ДЮСШ, мета якого виявити спортивні здібності для занять 

акробатикою  [ 1, 2, 8, 9]. 

Актуальність проблеми спортивного відбору у спортивній акробатиці на сучасному 

етапі розвитку спорту не тільки не знижується, а зростає з новою силою. Це пов’язано з 

тим, що існуюча практика спортивного відбору акробатів поки що не може бути оцінена як 

достатньо ефективна і яка відповідає сучасним вимогам розвитку спорту вищих досягнень [ 

5, 6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Високий спортивний результат – 

результат багаторічного цілеспрямованого тренування, який забезпечує досягнення 

спортсменами необхідних фізичних, функціональних, координаційних і психологічних 

здібностей. Вірогідно, що своєчасна діагностика таких можливостей, правильна оцінка 

якостей обраного виду спорту складає, при рівних умовах, реальну перевагу в досягненні 

спортсменом кінцевої мети багаторічної спортивної підготовки. Тому пошук «юних 

талантів»  є  головним завданням усіх фахівців, які працюють в сфері дитячого і юнацького 

спорту [ 4, 5, 6]. 

Проблема спортивної орієнтації та спортивного відбору юних спортсменів привертає 

до себе увагу науковців. В світовій літературі дана проблема висвітлена достатньо широко, 

накопиченні значні експериментальні дані, які характеризують суттєві аспекти відбору в 

окремих видах спорту, але з даної проблеми  мало вивчені  форми і методи спортивного 

відбору спортсменів-акробатів. 

Потреба у розробці ефективної системи спортивного відбору обумовлена 

комплексом факторів: соціально-економічними, педагогічними і медико-біологічними [ 3, 4, 

5, 6]. 



 

 
397 

 

Мета дослідження – проаналізувати результати ефективності технології спортивного 

відбору акробатів у групи початкової підготовки на основі комплексної оцінки рухових 

здібностей. 

Результати дослідження.  

Акробатичним елементам характерні нестандартні ациклічні рухи перемінної 

інтенсивності. Багатогранність акробатики, динамічність виконуваних дій потребують у 

момент виконання технічних елементів м’язових зусиль та  силового розвитку всіх груп 

м’язів спортсмена [ 1, 2, 7]. 

Спортсмени-акробати повинні володіти елементами спортивної техніки складних 

підтримок, стійок, кидків, польотів, ловінь, приземлень на плечі та руки партнерів. 

Акробати виконують вправи під музику. На сучасному рівні вимоги до композиційних 

вправ високі, акробатам необхідно мати оптимальний рівень музичної, хореографічної 

підготовленості; виконувати вправи емоційно, артистично [1, 2, 7, 10]. 

У спортивному відборі та прогнозуванні майбутніх перспектив спортсменів груп 

початкової підготовки особливого значення набуває рівень засвоєння основних елементів 

техніки. Тому одне із головних завдань  тренера – не тільки провести якісний спортивний 

відбір та виявити обдарованих і здібних дітей для занять спортивною акробатикою, але й 

визначити рівень засвоєння технічних елементів, що надалі слугує для прогнозування 

майбутніх досягнень акробата та його орієнтації у спортивній акробатиці [ 1, 2, 9, 10]. 

У процесі дослідження було сформовано дві групи контрольну (КГ) та 

експериментальну (ЕГ), де спортсмени КГ відбиралися за традиційної методикою відбору 

ДЮСШ до груп початкової підготовки, а ЕГ відбиралася за експериментальною 

технологією спортивного відбору. Спортсмени тренувалися протягом одного року на базі 

Обласної дитячо-юнацької спортивної школи зі складно координаційних видів спорту м. 

Віннця. 

Після року тренувань, було здійснено дослідження рівня технічної підготовленості. 

Група експертів виставляла оцінку за комбінацію, кожний технічний елемент мав свій 

критерій оцінювання, максимальним рівнем виконання вважали той, де здійснено 

мінімальна кількість помилок.  

Після оцінювання експертною групою кожного технічного елемента «малої» школи 

акробатики, здійснено підрахунок найбільш типових помилок під час виконання юними 

спортсменами акробатичної комбінації. Одержані результати подано в таблиця 1.  

Таблиця 1 

Виконання визначених акробатичних елементів техніки акробатами групи 

початкової підготовки 

Елемент техніки  
Кількість спортсменів, які допускають помилки, % 

Контрольна група (n=30) Експериментальна група (n=30) 
Шпагат 69,8 12,1 
Міст із положення лежачи 85,4 23,7 
Нахил вперед із положення сидячи, 
ноги разом 

83,1 34,3 

Перекид вперед і назад 60,8 28,7 
Стійка на лопатках 61,2 18,3 
Рівновага на одній нозі 63,4 29,8 
Переворот боком 81,3 31,7 
Стійка на голові 88,1 40,1 

Так, кількість спортсменів, які здійснювали помилку у виконанні елемента «Шпагат», 

становить 12,1 %, «Міст із положення лежачи» – 23,7 %. У технічному елементі «Нахил 

тулуба вперед із положення сидячи, ноги разом» 34,3 % дітей ЕГ допускають помилки, у КГ 

– 83,1 %. «Перекид уперед і назад», «Стійку на лопатках» відповідно – 28,7 % і 18,3 % дітей 

ЕГ виконують з помилками, в елементі «Рівновага на одній нозі» 63,4 % дітей КГ допустили 

помилки, коли в ЕГ – лише 29,8 %, в елементі «Переворот боком» цей показник становив 
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31,7 % і в найскладнішому технічному елементі – «Стійка на голові» – 88,1 % дітей КГ 

робили помилки, а в ЕГ – лише 40,1 %. 

За показниками експертної оцінки, засвоєння технічних елементів, передбачених 

навчально-тренувальною програмою початкового етапу підготовки зі спортивної 

акробатики, є математично достовірним (р<0,05). Це свідчить про те, що юні акробати 

достатньо успішно засвоїли ці технічні елементи і виконують їх на позитивну оцінку, що є 

перспективно для подальшої роботи та відбору в спортивній акробатиці.  

Результати оцінювання технічних елементів експертною комісією подано у табл. 2.  

Таблиця 2 

Результати експертної оцінки техніки виконання акробатичних елементів дітьми 

у групі початкової підготовки 
  

n 

Комбінація 1 Комбінація 2 

КГ  ЕГ p КГ ЕГ p 

x  S x  S x  S x  S 

Хлопчики 30 8,69 0,60 9,43 0,42 <0,05 8,71 0,84 9,46 0,40 <0,05 

Дівчата 30 8,81 0,20 9,61 0,33 <0,05 8,74 0,28 9,68 0,31 <0,05 

 
У результаті експертного оцінювання встановлено, що хлопчики і дівчатка ЕГ після 

експерименту більш ефективно оволоділи технікою виконання базових вправ «малої» 

акробатики, ніж діти КГ. Спортсмени ЕГ більш граційно виконували елементи зв'язок та 

допускали менше помилок під час виконання комбінації, тому й отримували вищі оцінки 

(хлопчики: комбінація 1 – 9,43 (S=0,42), комбінація 2 – 9,46 (S=0,40; дівчатка:  

комбінація 1 – 9,61 (S=0,33), комбінація 2 – 9,68 (S=0,31)) порівняно з дітьми КГ (хлопчики: 

комбінація 1 – 8,69 (S=0,60), комбінація 2 – 8,71 (S=0,84); дівчатка: комбінація 1 – 8,81 

(S=0,20), комбінація 2 – 8,74 (S=0,28)), (p<0,05). Розроблена ефективна технологія 

спортивного відбору акробатів до груп початкової підготовки, а також спрямованість їхньої 

підготовки та орієнтація навчально-тренувальних занять на переважальні фізичні якості 

здібних та перспективних акробатів дозволяє прогнозувати їхні майбутні перспективи. 

Висновки: Підсумкове дослідження дає можливість зробити висновок, що в 

технології спортивного відбору до груп початкової підготовки зі спортивної акробатики, 

правильно визначенні контрольні нормативи та підібрані спеціальні вправи для розвитку 

основних якостей у акробатиці, які дали нам змогу відібрати здібних та перспективних 

дітей, рівень технічної підготовленості яких суттєво відрізняється від рівня дітей, 

відібраних за традиційною методикою ДЮСШ зі спортивної акробатики.  

Наприкінці першого року тренування в ЕГ практично не було відсіву (13,3 % – 4 

особи), що свідчить про ефективність розробленої технології, яка уможливила оптимальний 

відбір здібних до занять спортивною акробатикою дітей. У КГ, дітей до якої відібрали за 

традиційною методикою ДЮСШ, відсів становив 36,6 % (11 осіб). 

Одержані результати підтвердили ефективність застосованої технології спортивного 

відбору до груп початкової підготовки зі спортивної акробатики, яка дозволила якісно 

відібрати обдарованих і здібних дітей для занять обраним видом спорту. 
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