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Анотації: 
Актуальність теми дослідження. 

Проблема спортивної підготовки юних гім-
настів є актуальною темою сьогодення та 
потребує удосконалення з використанням 
нових засобів і методів спортивного трену-
вання й підвищення ефективності роботи з 
перспективними дітьми. Мета досліджен-
ня – експериментально перевірити ефек-
тивність методик тренування гімнастів 6-8 
років групи початкової підготовки. Мате-
ріал і методи дослідження. Для досягнен-
ня мети були використані наступні методи 
дослідження: аналіз спеціальної літератури, 
педагогічне тестування, педагогічний екс-
перимент, методи математичної статисти-
ки. У дослідженні брали участь 28 хлопчи-
ків 6-8 років, які займаються спортивною 
гімнастикою 1 року навчання групи почат-
кової підготовки ДЮСШ. 

Результати роботи та ключові вис-
новки. У результаті проведення конста-
туючого експерименту встановлено, що по-
казники загальної та спеціальної фізичної 
підготовленості відповідають нормативам 
дитячо-юнацької спортивної школи і знахо-
дяться на середньому рівні і потребують 
підбору засобів та методів спортивного тре-
нування для підвищення фізичної підготов-
леності юних гімнастів. У результаті педа-
гогічного експерименту було встановлено, 
що у всіх дітей експериментальної та конт-
рольної групи покращилися показники фі-
зичної підготовленості, що значно вплину-
ли на рівень їхньої технічної майстерності. 
За результатами техніки виконання вправ: 
стійка на голові 36% дітей експерименталь-
ної групи і 14% контрольної групи показа-
ли високий рівень виконання; переворот 
боком – 43% і 14% відповідно; стрибок но-
ги нарізно 21% – у експериментальній гру-
пі, у контрольній групі високого рівня не 
виявлено; підйом розгином з голови 15% – 
у експериментальній групі і у контрольній 
групі високого рівня не встановлено.  

 
Features of Youth Gymnastics 

Relevance of the topic. The problem 
of sports training of young gymnasts is a 
topical subject. Certainly it needs 
improvement with the use of new means 
and methods of sports training and 
improving the efficiency of work with 
promising children. The purpose of the 
study. Test the effectiveness of training 
methods of gymnasts 6-8 years of the initial 
training group. Material and methods of 
the research. To achieve this goal, the 
following research methods were used: 
analysis of special literature, pedagogical 
testing, pedagogical experiment, methods 
of mathematical statistics. The study 
involved 28 boys 6-8 years of age engaged 
in sports gymnastics 1 year study group 
elementary training children and youth 
sports school. 

The results and key conlusions. As a 
result of conducting the ascertaining 
experiment it was established that the 
indicators of general and special physical 
training meet the standards of children’s 
and youth sports school. They are at the 
average level and require selection of 
means and methods of sports training for 
improving the physical fitness of young 
gymnasts. As a result of the pedagogical 
experiment, it was found that all children 
from the experimental and control group 
had significantly improved physical fitness, 
which affected their level of technical skill. 
According to the results of the exercise 
technique: stable on the head 36% children 
of the experimental group and 14% of the 
control group showed a high level of 
performance; a cartwheel vault 43% and 
14% respectively; 21% jump in the leg, in 
that group not found the high level; 15% of 
the expetimental group made lifting of the 
head from the head and high-level is not 
established. 

 
Особенности спортивной подготовки  

юных гимнастов 
Актуальность темы исследования. Проб-

лема спортивной подготовки юных гимнастов 
является актуальной темой настоящего и требует 
усовершенствования с использованием новых 
средств и методов спортивной тренировки и по-
вышения эффективности работы с перспектив-
ными детьми. Цель исследования – экспери-
ментально проверить эффективность методик 
тренировки гимнастов 6-8 лет группы начальной 
подготовки. Материал и методы исследова-
ния. Для достижения цели были использованы 
следующие методы исследования: анализ спе-
циальной литературы, педагогическое тестиро-
вание, педагогический эксперимент, методы ма-
тематической статистики. В исследовании при-
нимали участие 28 мальчиков 6-8 лет, занимаю-
щихся спортивной гимнастикой 1 года обучения 
группы начальной подготовки ДЮСШ. 

Результаты работы и ключевые выводы. 
В результате проведения констатирующего экс-
перимента установлено, что показатели общей и 
специальной физической подготовленности 
соответствуют нормативам детско-юношеской 
спортивной школы и находятся на среднем уров-
не и требуют подбора средств и методов спор-
тивной тренировки для повышения физической 
подготовленности юных гимнастов. В результа-
те педагогического эксперимента было установ-
лено, что у всех детей экспериментальной и 
контрольной группы улучшились показатели 
физической подготовленности, значительно по-
влияли на уровень их технического мастерства. 
По результатам техники выполнения упражне-
ний: стойка на голове 36% детей эксперимен-
тальной группы 14% контрольной группы пока-
зали высокий уровень исполнения; переворот 
боком – 43% и 14% соответственно; прыжок но-
ги врозь 21% – в экспериментальной группе, в 
контрольной группе высокого уровня не выявле-
но; подъем разгибом с головы 15% – в экспери-
ментальной группе и в контрольной группе вы-
сокого уровня не установлено. 

Ключові слова:  
гімнасти 6-8 років, фізична підготовка, 
технічна підготовка. 

 
gymnasts 6-8 years, physical training, 
technical training. 

 
гимнасты 6-8 лет, физическая подготовка, 
техническая подготовка. 

 

Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку спорту зокрема спортивної гімнастики 
вимагає довготривалої і наполегливої роботи, яка направлена на розвиток фізичних якостей та 
оволодіння складною технікою рухів. 

Основні положення підготовки юних гімнастів, як і всі системи підготовки спортсменів, 
повинні мати чітко визначену мету і завдання конкретні для кожного етапу. При цьому необхід-
но завжди знати вихідний рівень і готовність спортсмена до оволодіння навчальним матеріалом, 
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тому система початкової підготовки потребує досконалої програми навчання для подальшої 
багаторічної підготовки спортсменів. Гімнасти можуть досягнути спортивної майстерності на 
основі всебічної спортивної підготовки, яка здійснюється на всіх етапах навчання, а особливо 
фізичної та технічної на етапі початкової підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури свідчить, що стрімке зростання 
рівня досягнень у світовому спорті потребує пошуку нових ефективних засобів, методів і 
організаційних форм підготовки спортивних резервів, саме ці питання розглядалися багатьма 
дослідниками [1, 9, 14]. Сучасний етап розвитку спортивної гімнастики характеризується 
зростанням складності вправ [2, 3, 8, 13], тому посилюється необхідність подальшого підвищен-
ня фізичної підготовленості [4, 6, 7] та ефективності первинного відбору та методики початкової 
підготовки гімнастів, методів оцінки їхньої спортивної підготовленості [3, 10, 14, 15]. Актуаль-
ність цих проблем саме для спортивної гімнастики визначається наявністю екстремальних 
психологічних ситуацій і складністю технічних дій [5]. 

Однією з умов досягнення високого спортивного результату є рівень засвоєння спортсменом 
спеціалізованої системи рухів, що відповідає особливостям змагальної діяльності – техніки виду 
спорту [12]. 

Відтак, аналіз передової науково-методичної літератури вказує на необхідність звернути 
увагу особливо на початковий етап підготовки спортсменів. 

Таким чином, проблема спортивної підготовки юних гімнастів залишається актуальною 
темою сучасності та потребує удосконалення з використанням нових засобів і методів 
спортивного тренування й підвищення ефективності роботи з перспективними дітьми. 

Мета дослідження – експериментально перевірити ефективність методик тренування 
гімнастів 6–8 років групи початкової підготовки. 

Матеріал і методи дослідження. Для досягнення мети були використані наступні методи 
дослідження: аналіз спеціальної літератури, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, 
методи математичної статистики. 

Дослідження проводилось у період 2018–2019 року на базі Житомирської дитячо-юнацької 
спортивної школи № 2. У дослідженні брали участь 28 хлопчиків 6–8 років, які займаються 
спортивною гімнастикою першого року навчання групи початкової підготовки. 

Результати дослідження. За результатами тестування фізичної підготовленості гімнастів 6–
8 років встановлено, що показники загальної та спеціальної фізичної підготовленості відпові-
дають нормативам дитячо-юнацької спортивної школи і перебувають на середньому рівні. 

У результаті проведення констатуючого експерименту виявлено, що за результатами тесту 
біг на 20 м, що характеризує швидкість 7%; за результатами тесту стрибок у довжину з місця, що 

характеризує рівень вибухової сили 43%; за тестом підтягування у висі, що характеризує рівень 
розвитку сили 82%; за тестом віджимання в упорі, що характеризує рівень розвитку сили 4%; за 
результатами тестування гнучкості при виконанні шпагату 29% дітей мають низький рівень 
фізичної підготовленості, що вимагає пошуку засобів та методів для підвищення фізичної 
підготовленості юних гімнастів [6]. 

Педагогічний експеримент, який тривав протягом 2018–2019 навчального року у дитячо-юнаць-
кій спортивній школі, проводився на двох однотипних та однорідних групах (V до 10%) експери-
ментальній та контрольній. У кожну групу увійшло по 14 хлопчиків 1-го року навчання відділення 
гімнастики. Контрольна група (КГ) займалася за програмою 1-го року навчання для ДЮСШ [11]. 

Експериментальна група (ЕГ) займалася за навчальною програмою для ДЮСШ, а також за 
основу використовувалися методики Ю. В. Менхина та Ю. К. Гавердовського з додаванням різ-

них засобів (спеціальних вправ на силу, гнучкість, стрибки на батуті, вправи на спеціальних 
допоміжних гімнастичних приладах) з фізичної, технічної та теоретичної підготовки, а також 
спеціальними розробленими рекомендаціями для батьків. 

У результаті проведення педагогічного експерименту у дітей експериментальної групи 
покращився результат на 0,6 с за тестом бігу на 20 м; за тестом стрибок у довжину з місця, 
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результат збільшився на 20 см; відбулися зміни за тестом підтягування у висі на 3,2 рази. Також 
відбулися зміни на 7,5 разів за тестом піднімання ніг; на 3,9 разів покращилося віджимання в 
упорі на брусах; на 4,8 с збільшився результат за тестом кут в упорі; на 1,3 бали покращився 
результат у шпагаті. Всі результати є достовірно значимими (р<0,05) (табл.1). 

Таблиця 1 

Показники загальної та спеціальної фізичної підготовленості юних гімнастів 

за результатами педагогічного експерименту 

№ 

п/п 
Тести 

Експериментальна 

група 
t P 

Контрольна  

група 
t P поч. кінц. поч. кінц. 

Х  m Х  m Х  m Х  m 

1 Біг 20 м,с 4,0 0,2 3,4 0,2 2,9 < 0,05 4,1 0,3 3,7 0,2 3,8 < 0,01 

2 Стрибок у довжину з місця, м 1,3 0,1 1,5 0,04 5,9 < 0,001 1,25 0,1 1,35 0,1 2,8 < 0,05 

3 Підтягування у висі, к-сть разів 3,9 2 7,1 3 2,5 < 0,05 3,8 3 6,3 4 1,8 >0,05 

4 Піднімання ніг у висі, к-сть разів 19,6 7 27,1 6 2,6 < 0,05 19,0 7 25,1 7 2,1 <0,05 

5 Віджимання в упорі, к-ть разів 5,2 2 9,1 3 2,3 < 0,05 5,5 2,4 8,1 2 2,3 < 0,05 

6 Кут в упорі, с 7 3,0 11,8 4,4 2,6 < 0,05 7,2 2,4 11,2 5 2,1 <0,05 

7 Шпагати,бал 6,6 1,2 7,9 1,1 2,8 < 0.05 6,7 1,4 7,4 1,1 2,1 <0,05 
 
Також відбулися зміни у контрольній групі: за тестом біг на 20 м результат змінився на 0,4 с, що 

є достовірно значимим (р<0,01); за тестом стрибок у довжину з місця результат покращився на 10 см; 
відбулися зміни за тестом підтягування у висі на 2,5 рази, але результат є достовірно не значимий 
(р>0,05). Також відбулися позитивні зміни на 6,1 разів за тестом піднімання ніг; на 2,6 рази віджимання 
в упорі на брусах; на 4 с за тестом кут в упорі; на 0,7 балів покращився результат у шпагаті (р<0,05). 

У результаті підготовки гімнастів на початковому етапі навчання після проведення вступних 
та контрольно-перевідних тестів із загальної фізичної підготовленості та спеціальної фізичної 
підготовленості в кінці року було проведено контрольні випробування із технічної підготовле-
ності гімнастів відповідно до навчальної програми 1-го року вивчення. 

Оцінка здійснювалася за 10-ти бальною шкалою відповідно до технічного виконання вправ у 
двох групах: експериментальній та контрольній. 

За результатами техніки виконання вправи стійка на голові, в експериментальній групі 36% – 
дітей показали високий рівень виконання, що в бальній оцінці складає 10 балів і вище, 36% – ви-
ще середній рівень, що в бальній оцінці складає від 9 до 9,5 балів, 28% – дітей показали середній 
рівень, що в бальній системі складає від 7 до 8,5 балів. У контрольній групі високий рівень тех-
нічної майстерності показали – 14% дітей, вище середнього – 21%,середній рівень – 65% дітей. 

Результати техніки виконання вправи переворот боком свідчать про те, що в експеримен-
тальній групі 43% – дітей показали високий рівень виконання і в бальній оцінці складає 10 балів і 
вище, 29% – вище середній рівень і в бальній оцінці складає від 9 до 9,5 балів, 14% – дітей пока-
зали середній рівень і в бальній системі складає від 7 до 8,5 балів,14% – гімнастів виконало на 
нижче середній рівень і в бальній системі складає від 5,5до 6,5 балів. У контрольній групі 
високий рівень технічної майстерності показали – 14% дітей, вище середнього – 21%, середній 
рівень – 43% дітей, нижче середній рівень – 22% дітей. 

У результаті техніки виконання вправи стрибок ноги нарізно в експериментальній групі 21% 
дітей показали високий рівень технічного виконання, 21% – вище середнього рівня, 58% – 
середній рівень виконання. У контрольній групі 14% – показали вище середній рівень, 72% – 
середній рівень, 14% – нижче середній рівень.  

За результатами техніки виконання вправи підйом розгином з голови в експериментальній 
групі 15% – дітей показали високий рівень своєї майстерності, 28% – вище середнього рівень, 
50% – середній рівень, 7% – нижче середнього рівень. У контрольній групі вище середнього 
показали – 9% дітей, середній рівень – 21%, нижче середнього рівень – 43%, та – 27% дітей 
показали низький рівень виконання. 
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Таким чином за результатами проведеного експерименту відбулися зміни у двох 
досліджуваних групах. Зміни які відбулися у двох групах контрольній та експериментальній за 
показниками фізичної та спеціальної підготовленості гімнастів відображені та описані за табл. 1. 
Відповідно після проведення педагогічного експерименту результати показників проведених 
тестів зросли, що відображають фізичний і гармонійний розвиток дітей. 

За результатами технічної підготовки у контрольній групі рівень технічної майстерності 
відповідає середньому і нижче середньому рівні, відповідно за результатами технічної підготов-
ки у експериментальній групі рівень технічної майстерності знаходиться на вище середньому і 
високому рівні, що свідчить про ефективність вірно підібраних засобів та методів під час 
навчально-тренувального процесу. 

Дискусія. За даними наукової літератури [2, 13, 14] сучасний етап розвитку спортивної 
гімнастики характеризується більш ранньою спеціалізацією, у зв’язку зі зростанням складності 
вправ, що потребує підвищення спортивної підготовки юних гімнастів. Вивчення особливостей 
структури загальної та спеціальної фізичної підготовки та технічної підготовки розглядали у 
своїх працях ряд науковців [4–7]. Одержані результати дослідження підтверджують та 
доповнюють дані наукової літератури про ефективність застосування засобів і методів для 
підвищення фізичної та технічної підготовленості гімнастів на початковому етапі навчання. 

Висновки: 
1. Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що проблему підготовки гімнастів 

на початковому етапі навчання та спортивного відбору з експериментальних і теоретичних пози-
цій вивчали багато науковців (Ю. В. Менхин, В. М. Болобан, В. М. Смолевський, Ю. К. Гавер-
довський). Основні положення спортивної підготовки повинні базуватись з урахуванням природ-
них якостей і здібностей, рівня розвитку фізичних якостей, динаміки спортивної майстерності та 
інших факторів. 

2. У результаті проведення констатуючого експерименту встановлено, що показники 
загальної та спеціальної фізичної підготовленості відповідають нормативам дитячо-юнацької 
спортивної школи і перебувають на середньому рівні і потребує підбору засобів та методів для 
підвищення фізичної підготовленості юних гімнастів. 

3. За результатами педагогічного експерименту було встановлено, що у всіх дітей значно 
покращилися показники фізичної підготовленості, що значно вплинули на рівень їхньої технічної 
майстерності. У результаті проведення педагогічного експерименту у дітей експериментальної та 
контрольної групи покращилися результати з тестів: біг на 20м відповідно на 0,6 с і на 0,4с 
(р<0,05); зі стрибків у довжину з місця на 20 см і на 10 см у ЕГ і КГ(р<0,05); підтягування у висі 
на 3,2 рази (р<0,05) і 2,5 рази (р >0,05); піднімання ніг на 7,5 разів у ЕГ (р<0,05) і 6,1 разів у КГ 

(р<0,05); віджимання в упорі на брусах; на 3,9с і на 2,6с (р<0,05); кут в упорі на 4,8 с у ЕГ 
(р<0,05) і на 4,0 с у КГ (р <0,05); шпагат на 1,1 бали у ЕГ і 0,7 балів у КГ (р<0,05). За результата-
ми техніки виконання вправ: стійка на голові 36% дітей ЕГ і 14% КГ показали високий рівень ви-
конання; переворот боком – 43% і 14% відповідно; стрибок ноги нарізно 21% у ЕГ, у КГ високо-
го рівня не виявлено; підйом розгином з голови 15% у ЕГ і у КГ високого рівня не встановлено. 

Отже, для ефективної роботи при підготовці гімнастів у групах початкової підготовки є 
використання різних засобів та методів із фізичної та технічної підготовки, а також використання 
теоретичних положень щодо тренувального процесу гімнастів. 

Перспектива подальших досліджень полягає у пошуку ефективних засобів і методів 
спортивного тренування гімнастів на початковому етапі підготовки. 
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