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Анотація. Представлено результати обстеження 32 кваліфікованих спортсменів (16 пар)
14-15 років, які займаються танцювальним спортом, кваліфікації від I розряду до
кандидатів у майстри спорту України. Мета. Розробити кількісні критерії успішності
засвоєння хореографічних навичок у танцювальному спорті. Методи. Методика оцінювання
майстерності у танцювальному спорті, психофізіологічні методи, методи математичної статистики. Результати. Встановлено, що у юних танцюристів процес формування складних
хореографічних навичок залежить від прояву нейродинамічних характеристик нервової системи, зокрема від сприйняття та переробки зорової інформації. Виявлено, що в успішних
танцюристів спостерігається достовірно високий рівень швидкості зорового сприйняття, висока швидкість функціональної рухливості нервових процесів та підвищений рівень
логічного мислення під час переробки вербальної інформації у ході виконання когнітивного
завдання. За отриманими результатами розроблено кількісні критерії успішності засвоєння
хореографічних навичок у танцювальному спорті, що дозволяють прогнозувати рівень
успішності у формуванні складних хореографічних навичок у юних танцюристів.
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Development of quantitative criteria for successful acquiring
of choreographic skills in dancesport
Abstract. The paper presents the results of the study of 32 14-15-year old qualified athletes (16
couples), who were engaged in dancesport and had qualifications ranged from Ist Class sportsman to Candidate for master of sport of Ukraine. Objective. To develop quantitative criteria for
successful acquiring of choreographic skills in dancesport. Methods. Methods for assessing skills
in dancesport, psychophysiological methods, methods of mathematical statistics. Results. It was
found that the process of development of complex choreographic skills in young dancers depends
on the manifestation of neurodynamic characteristics of the nervous system, in particular on the
perception and processing of visual information. It was shown that successful dancers have a
high level of visual perception speed, high speed of functional mobility of neural processes and
increased level of logical thinking during the processing of verbal information when performing
a cognitive task. Based on the obtained results, quantitative criteria for successful acquiring of
choreographic skills in dancesport were developed, which allow to predict the level of success in
the development of complex choreographic skills in young dancers.
Keywords: young dancers, criteria for successful acquirement, neurodynamic characteristics,
verbal intelligence.
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Вступ. Сьогодні спортивні танці
мають багато прихильників як серед
фахівців, так і серед глядачів. Проте,
оскільки цей вид спорту досить молодий, значну кількість аспектів удосконалення тренувальної і змагальної
діяльності ще не вивчено. Зрозуміло,
що для розвитку спортивних танців як
видовищного виду спорту потрібні наукове обґрунтування та розробка сучасної системи підготовки кваліфікованих спортсменів.
Існує ряд досліджень, які стосуються танцювального спорту та
науково-методичної підтримки у системі підготовки спортсменів, в яких
достатньо відображено підходи до
розвитку фізичних якостей та вдосконалення функціональних здібностей [6, 18, 19]. Існують наукові праці,
присвячені розробці методик навчання танцювальних технічних дій юних
спортсменів [5, 7, 14].
Більшість технічних дій у танцювальному спорті потребують реалізації складних координаційних навичок в умовах музичного супроводу.
Високий рівень реалізації спортивного потенціалу вимагає розкриття різних здібностей танцюриста, у тому
числі і когнітивних функцій [8–11, 17,
18, 20, 24, 25]. Таким чином, у спортивних танцях вагому роль відіграють
саме співвідношення індивідуальнотипологічних властивостей нервової
системи. Цей факт підтверджують дослідженнями Г. Aртем’єва, J. Raczek,
S.E. Williams [2, 22, 23], в яких розкрито взаємозв’язок між формуванням складно-координаційних танцювальних навичок та рівнем прояву витривалості нервової системи.
Аналіз сучасної наукової літератури свідчить про недостатню кількість
досліджень, присвячених розгляду
проблеми особливостей формування високого ступеня прояву успішності у танцювальному спорті. Виходячи
зі сказаного, виникає необхідність у
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розробці критеріїв успішності засвоєння хореографічних навичок у танцювальному спорті.
Мета дослідження – розробити
кількісні критерії успішності засвоєння хореографічних навичок у танцювальному спорті.
Методи дослідження: методика
оцінювання майстерності у танцювальному спорті, психофізіологічні
методи, методи математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. У ході дослідження було
обстежено 32 кваліфіковані спортсмени (16 пар) 14-15 років, які займаються танцювальним спортом, кваліфікації від I розряду до кандидатів у
майстри спорту України. Було застосовано методику оцінювання майстерності у танцювальному спорті, запропоновану у 2013 р. та введену для
використання на змаганнях міжнародного рівня. Система базується на
оцінюванні окремих критеріїв кожної
пари. Успішність спортсменів у спортивних танцях було оцінено за десятибальною шкалою. Відповідно до рівня
успішності всіх спортсменів було розподілено на дві групи: з високим рівнем успішності (12 осіб, > 71 бал за
спеціальним тестами) та із зниженим
рівнем успішності (20 осіб, < 70 балів
за спеціальним тестами).
Вивчення індивідуально-типоло
гічних властивостей нервової системи
спортсменів здійснювали за допомогою апаратно-програмного комп’ю
терного комплексу «Мультипсихометр-05» [16]. Для визначення стану
нейродинамічних функцій застосовували методику «Функціональна рухливість нервових процесів», «Тепінгтест» та тест «Реакція на рухомий
об’єкт», для визначення вербального
інтелекту – тест «Встановлення закономірностей».
Отримані результати було оброблено за допомогою пакета стандартної комп’ютерної програми математичної статистик «Statistica 7.0», компанії StatSof. Перевіривши результати
за критерієм Шапіро–Вілка, виявили непараметричний розподіл частини даних, тому подальший аналіз відбувався за допомогою непараметричних критеріїв (медіана (Ме), верхній та

нижній квартилі (в.кв., н.кв.). Для побудови критеріїв успішності було застосовано множинний регресійний
аналіз [1, 15]. Рівень значущості отриманих результатів – 95 % (р < 0,05).
Усі спортсмени перед дослідженням надали згоду на проведення наукових обстежень та використання результатів у наукових цілях згідно з рекомендаціями до етичних комітетів з
питань біомедичних досліджень [21].
У таблиці 1 представлено результати нейродинамічних показників у
танцюристів із різним рівнем прояву
спортивної успішності. Аналіз результатів свідчить про подібність між двома групами танцюристів за показниками динамічності та пропускної здатності обробки інформації зоровим
аналізатором. Достовірна відмінність
спостерігається лише за показником
граничного часу переробки інформації. Наявність менших значень цього показника у першій групі (успішних танцюристів) свідчить про вищу
швидкість функціональної рухливості
нервових процесів.

За результатами тесту «Реакція на
рухомий об’єкт», які відображають
баланс процесів збудження і гальмування в нервовій системі, виявлено
вищі значення за показником стабільності в групі успішних танцюристів.
Цей факт вказує на меншу варіативність виконання поставленого завдання в першій групі під час відтворення психомоторного акту та спроможність нервової системи спортсменів
урівноважувати процеси збудження та
гальмування.
Дані теппіг-тесту свідчать про достовірно нижчі значення лабільності
нервово-м’язової системи у групі танцюристів із високим рівнем успішності під час формування хореографічних навичок, що вказують на уповільнення процесів моторної лабільності некерованими рухами (див. табл. 1).
У таблиці 2 представлено результати когнітивного тесту на вербальне сприйняття «Встановлення закономірностей» у групах танцюристів
із різним рівнем прояву спортивної
успішності.

Т а б л и ц я 1. Показники нейродинамічних функцій танцюристів із різним проявом
спортивної успішності (медіана, нижній та верхній квартилі)
Танцюристи
Показник
більш успішні, n = 12

менш успішні, n = 20

Функціональна рухливість нервових процесів
Динамічність, ум.од.
Пропускна здатність зорового
аналізатора, ум.од.
Граничний час переробки інформації, мс

73,70
66,50; 79,25

78,30
69,65; 83,40

1,75
1,45; 1,85

1,80
1,50; 1,90

320,00
290,00; 420,00

360,00*
340,00; 450,00

Баланс нервових процесів
Точність, ум.од.

2,90
2,50; 3,15

2,50
2,00; 3,40

Стабільність, ум.од.

3,80
3,25; 3,90

3,30*
2,80; 3,75

Теппінг-тест
Частота торкань, разів

6,15
6,00; 6,60

6,10
5,60; 6,30

Лабільність, ум.од.

60,00
48,00; 68,60

64,00*
56,30; 70,50

Скважність, ум.од.

2,70
2,45; 3,10

2,60
2,40; 3,00

Примітка. * – p < 0,05, порівняно з групою більш успішних танцюристів
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Т а б л и ц я 2. Показники когнітивного
тесту «Встановлення закономірностей»
на вирішення вербальних завдань групами танцюристів із різним рівнем прояву
спортивної успішності (медіана, нижній та
верхній квартилі)

балансу нервових процесів, продуктивності м’язового апарату та здатності до
високої швидкості сприйняття і переробки вербальної інформації:
РУ = 136,66 + 0,90 × Х1 – 0,66 ×
X2 – 0,56 × X3,

Танцюристи
Показник,
ум. од.

Продуктивність

більш
успішні,
n = 12

менш
успішні,
n = 20

18,00;
17,00
16,00; 20,00 16,00; 20,00

Швидкість

3,50
3,17; 4,36

3,58
3,00; 4,00

Точність

0,90
0,88; 0,96

0,87*
0,81; 0,91

Ефективність

60,00
49,29*
56,00; 66,95 46,81; 66,96

Примітка. * – p < 0,05, порівняно з групою
більш успішних танцюристів

Аналіз результатів свідчить, що в
групі більш успішних танцюристів достовірно вищі значення показників
точності та ефективності під час виконання когнітивного завдання з впливом вербальних подразників.
Для розробки інформативних критеріїв успішності у ході засвоєння
хореографічних навичок у спортивних танцях серед юних спортсменів
було застосовано аналіз множинного регресійного аналізу, який розглядали як зв’язок між рівнем успішності під час засвоєння складних хореографічних (технічних) навичок та
індивідуально-типологічними характеристиками спортсменів у танцювальному спорті.
У таблиці 3 представлено результати множинного регресійного аналізу-зв’язку між рівнем прояву успішності під час засвоєння складних хореографічних навичок та індивідуально-типологічними характеристиками
серед групи більш успішних юних танцюристів.
За результатами проведеного регресійного аналізу було створено математичну модель зв’язку рівня прояву успішності під час засвоєння хореографічних навичок серед групи більш
успішних юних танцюристів. Виявилось,
що ефективність засвоєння складних
хореографічних навичок залежить від
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де: РУ – рівень успішності у засвоєнні
хореографічних навичок, ум.од.; Х1 –
точність за балансом нервових процесів, ум.од.; Х2 – скважність за тестом,
ум.од.; Х3 – швидкість за вербальним
тестом, ум.од.
Стандартна похибка оцінки моделі
дорівнює 1,15; коефіцієнт множинної
кореляції R = 0,89; коефіцієнт детермінації R2 = 0,85; модель статистично
значуща на рівні p < 0,006.
Таким чином, успішність у засвоєнні хореографічних навичок пов’язана зі здатністю нервової системи
врівноважувати процеси збудження та
гальмування, що, у свою чергу, за наявності оптимального стану нервовом’язової системи сприяє якісному
прояву під час сприйняття вербальних
подразників.
У таблиці 4 представлено результати множинного регресійного аналізу
зв’язку між проявом успішності під час
засвоєння складних хореографічних навичок та індивідуально-типологічними
характеристиками у групі менш успішних юних танцюристів.
За результатами проведеного регресійного аналізу було створено математичну модель можливостей рівня прояву успішності під час засвоєння складних хореографічних навичок у групі
менш успішних юних танцюристів:
РУ = 85,74 + 0,18 × Х1 + 0,28 × X2 –
0,26 × X3,

де: РУ – рівень успішності у засвоєнні хореографічних навичок, ум.од.;
Х1 – точність за вербальним тестом;
Х2 – точність за балансом нервових
процесів, ум.од.; Х3 – пропускна здатність зорового аналізатора за функціональною рухливістю нервових процесів, ум.од.
Стандартна похибка оцінки моделі
дорівнює 1,42; коефіцієнт множинної
кореляції R = 0,78; коефіцієнт детермінації R2 = 0,61; модель статистично
значуща на рівні p < 0,006.
Таким чином, отримана модель
прояву успішності під час засвоєння хореографічних навичок вказує на
той факт, що формування спеціальної
технічної підготовленості юних танцюристів зі зниженим рівнем успішності
до засвоєння складних хореографічних навичок визначається високою
точністю виконання вербального тесту, наявністю балансу у нервових процесах та пропускною здатністю зорового аналізатора.
Дискусія. Вивчення індивідуальнотипологічних характеристик танцюристів встановило, що за методикою
«Функціональна рухливості нервових
процесів» граничний час переробки інформації у танцюристів з високим рівнем успішності до хореографічних навичок має менші абсолютні значення,
що свідчить про більш рухливу нервову систему. Імовірно, що процес формування складних хореографічних навичок залежить від системи нейродинамічного реагування, зокрема, системи сприйняття та переробки зорової
інформації. Цей результат узгоджується із науковими роботами, де показано, що нейродинамічні властивості спортсмена беруть безпосередню

Т а б л и ц я 3. Результати множинного регресійного аналізу зв’язку між успішністю
під час засвоєння складних хореографічних навичок та індивідуально-типологічними
характеристиками серед більш успішних юних танцюристів, n = 12
Параметр рівняння

Бетакоефіцієнт

А0

Коефіцієнт
регресії

Статистична
похибка

Вірогідність,
t

Рівень
значущості, р

136,66

21,70

6,29

0,001

Точність (баланс
нервових процесів)

1,05

0,90

0,01

63,16

0,001

Скважність
(теппінг-тест)

-0,05

-0,66

0,24

-2,71

0,042

Швидкість (вербальний тест)

-0,04

-0,56

0,22

-2,53

0,05
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Т а б л и ц я 4. Результати множинного регресійного аналізу зв’язку між успішністю під час засвоєння складних хореографічних
навичок та індивідуально-типологічними характеристиками серед менш успішних юних танцюристів, n = 20
Параметр рівняння

Бета-коефіцієнт

А0

Коефіцієнт
регресії

Статистична
похибка

Вірогідність, t

Рівень
значущості, р

85,74

19,43

4,41

0,006

Точність (вербальний тест)

0,38

0,18

0,13

1,31

0,24

Точність (баланс нервових
процесів)

0,76

0,28

0,14

2,06

0,09

Пропускна здатність зорового аналізатора (функціональна
рухливість нервових процесів)

-0,58

-0,26

0,16

-1,61

0,168

участь у процесі навчання та засвоєння
хореографічних навичок [3–5].
Розроблені математичні моделі
дали можливість кількісно прогнозувати рівень успішності до формування складних хореографічних навичок
у юних танцюристів. Згідно з ними,
успішність у спортивних танцях серед юних спортсменів обумовлюється високим рівнем швидкості зорового сприйняття та підвищеним рівнем
логічного мислення під час переробки
вербальної інформації у ході виконання когнітивного завдання.
Для оптимізації тренувального
процесу у спортивних танцях серед
юних спортсменів важливим є акцентування уваги на трьох основних чинниках: врівноваженості нервових процесів збудження і гальмування стану
м’язової системи в цілому та психічного процесу сприйняття і переробки
вербальної інформації.
У групі спортсменів зі зниженою
успішністю у засвоєнні хореографічних навичок реалізація процесу успішності призводить до послаблення уваги
на зорові подразники на фоні зростання напруження системи психомоторної
регуляції у юних танцюристів. Тому для
оптимізації тренувального процесу доцільно зосереджувати увагу на зоровому сприйнятті під час виконання складних хореографічних навичок.
Висновки:
1. Встановлено, що процес формування складних хореографічних навичок у юних танцюристів залежить від
прояву нейродинамічних характеристик нервової системи.
2. В успішних танцюристів виявлено високий рівень швидкості зорового
сприйняття, високу швидкість функ-

ціональної рухливості нервових процесів та підвищений рівень логічного
мислення під час переробки вербальної інформації у ході виконання когнітивного завдання.
3. Розроблено кількісні критерії
успішності засвоєння хореографічних навичок у танцювальному спорті,
що дозволяють прогнозувати рівень
успішності до формування складних
хореографічних навичок у юних танцюристів.
4. Оптимізація тренувального процесу менш успішних юних танцюристів полягає в зосередженні уваги тренера на зоровому сприйнятті спортсменів під час виконання складних хореографічних навичок.
Перспективи подальших досліджень полягають у вдосконаленні
успішності засвоєння хореографічних навичок у танцювальному спорті
за рахунок реалізації індивідуальнотипологічних властивостей танцюристів.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що відсутній будь-який конфлікт інтересів.
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