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вступ
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Художня гімнастика - вид спорту, що невід’ємно пов’язаний з му-
зикою. Всі змагальні вправи гімнасток за правилами змагань мають 
виконуватися під музичний супровід. Рівень музично-рухової під-
готовки гімнасток значно впливає на суддівську оцінку за виконання 
вправ на змаганнях.

Аналіз досліджень щодо витоків розвитку художньої гімнастики 
показав, що саме музика, музично-ритмічна підготовка стали почат-
ком розвитку цього красивого виду спорту. Від ідей фізичного роз-
витку дівчат і жінок Ж. Демені, ритмічної гімнастики Ж. Далькро-
за, виразної гімнастики Ф.  Дельсарта та танцювального мистецтва 
А. Дункан, які визнавали музику рушійним фактором розвитку їхніх 
видів рухової діяльності, художня гімнастика взяла все саме краще 
(Т. Нестерова, 2012).

У дослідженнях низки авторів доведена ефективність музичної 
стимуляції спортивної працездатності під час уроків фізичної куль-
тури (Ю. Коджаспіров, 1989, 2016; Т. Ротерс, 2005), фізичного вихо-
вання студентів (С.  Кумскова, Н.  Орленко, 2006; О.  Круглянський, 
Т.  Кравчук, 2010), навчально-тренувальних занять в різних видах 
спорту (Ю. Коджаспіров, 1998; В. Титов, А. Кожушко, 1989; В. Цвет-
ков, В. Шапошнікова, 2004; Ж. Козіна зі співавторами 2018). 

Проте визначення впливу музичного супроводу на суб’єктивну 
оцінку фізичного навантаження в ході тренувальних занять з худож-
ньої гімнастики предметом окремого дослідження ще не було.

Мета дослідження – розкрити вплив музичного супроводу на 
суб’єктивну оцінку фізичного навантаження в ході тренувального 
заняття в художній гімнастиці.
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методи дослідження – аналіз і узагальнення науково-методич-
ної літератури; педагогічні спостереження; бесіди з фахівцями; педа-
гогічний експеримент, суб’єктивна оцінка фізичного навантаження 
за шкалою Борга (Borg RPE scale); математико-статистичні методи.

основний матеріал дослідження. Учасниками дослідження були 
12 гімнасток віком від 12 до 15 років, що тренувалися в Харківській 
КДЮСШ №5 і мали спортивні розряди: І - 5 осіб, КМС - 7 осіб. Для 
визначення впливу музичного супроводу на суб’єктивну оцінку фі-
зичного навантаження досліджувані взяли участь в педагогічному 
експерименті, сутність якого полягала в проведенні однакового за 
структурою і змістом заняття, але в одному випадку з використан-
ням музичного супроводу, а в іншому без нього.

Як показує досвід підготовки кваліфікованих гімнасток (Л. Кар-
пенко, 2007), заняття з художньої гімнастики мають традиційну 
структуру і включають підготовчу, основну і заключну частини, але 
вони в свою чергу діляться на фрагменти. Більше всього фрагмен-
тів включає підготовча частина, зокрема: втягуючий танцювально-
біговий (спортивні й специфічні види ходьби й бігу, танцювальні 
кроки і їх поєднання); розминочні вправи біля опори й на середині 
(загальнорозвиваючі вправи, хореографічні та вправи на розвиток 
гнучкості); рівноважно-обертальну й стрибкову підготовку. В осно-
вній частині гімнастки відпрацьовують свої змагальні вправи, чому 
передує предметна підготовка (ізольоване виконання елементів, най-
більш характерних для даного предмета). Заключна частина передба-
чає фізичну підготовку у вигляді комплексів чи колового тренування, 
або вправи на розслаблення. 

Музика, як правило, використовується тренерами лише при ви-
конанні гімнастками змагальних композицій у основній частині за-
няття, тому в залежності від кількості спортсменок у групі, кожна 
гімнастка за заняття виконує всього 2-8 «прогонів» своєї вправи під 
музику. Під час розминки, тренування окремих елементів і комбі-
націй вправ, предметної підготовки, заключної частини, музика, го-
ловним чином, не використовується, що доводять результати опи-
тування, проведеного серед тренерів. Так 7 з 11 (63,6%) опитаних 
тренерів не використовують музичний супровід під час підготовчої 
частини взагалі, 2 (18,2%) використовують частково, під час хорео-
графії і лише 2 (18,2%) тренери з опитаних намагаються кожного разу 
проводити підготовчу частину заняття під музичний супровід. При 
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цьому опитування 43 гімнасток 12-15 років показало, що всі до однієї 
хотіли, щоб музика була невід’ємним складником будь якої частини 
тренувального заняття. Розбіжності виявлялися лише в музичних 
уподобаннях. 

У нашому експерименті, при проведенні заняття гімнастикою під 
музичний супровід, у ході підготовчої частини ми використовували 
музику впрацьовування, яка складалася в основному зі спортивних, 
народних і танцювальних мелодій із чітким та ясним ритмічним ма-
люнком, приблизно відповідним ритмічним особливостям викону-
ваних фізичних вправ.  Під час основної частини використовувалася 
так звана лідируюча музика - ритмічна музика різних стилів з чітким 
структурованим ритмом, яка мала задавати спортсменкам темп ви-
конання вправ у підходах (О. Круглянський, Т. Кравчук, 2010). Зма-
гальні вправи гімнастки виконували під свою музику, або музику 
інших спортсменок. Для заключної частини було підібрано більш 
спокійну музику, але також з чітким ритмом, підібраним під характер 
вправ ЗФП.

Рівень навантаження, отриманого під час кожного фрагменту 
заняття, проведеного як під музику так і без музичного супроводу, 
гімнастки оцінювали за шкалою Борга (Borg RPE scale). Шкала вклю-
чала значення від 6 - зовсім без зусиль, до 20 - максимальні зусилля. 

Аналіз результатів дослідження показав, що при виконанні біль-
шості фрагментів тренувального заняття з музичним супроводом, 
гімнастки випробовували менше навантаження чим при виконанні 
тих же фрагментів без музики. Особливо це стосується фрагмен-
тів, які включали загальнорозвиваючі й хореографічні та стрибкові 
вправи, а також підготовчої частини вцілому. Виключенням було 
лише сприйняття навантаження під час рівноважно-обертальної під-
готовки. Так, виконання гімнастками рівноваг і поворотів під музику 
було оцінене як важче, ніж без музики. За оцінкою гімнасток, більше 
навантаження вони випробовували і під час виконання змагальної 
вправи під музику, спричинене, на нашу думку, не можливістю упо-
вільнити заданий музикою темп виконання та викликаною музикою 
емоційну напругу.

висновки. У дослідженні експериментально доведено, що наван-
таження, яке випробовують гімнастки під час тренувальних занять 
з використанням музичного супроводу, вцілому сприймається як 
легше, ніж під час занять, проведених без музики. 
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