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АНОТАЦІЯ 

 

 Му Ченьчуан Моделювання підготовленості спортсменів на основі 

вивчення механізмів енергозабезпечення в спортивних танцях – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття третього освітньо-наукового рівня вищої освіти 

доктора філософії за спеціальністю 017 – фізична культура і спорт – 

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2021. 

 

В сучасному спортивному танці обґрунтовано необхідність пошуку 

спеціальних рішень, в основі яких лежить вивчення модельних характеристик 

функціональної підготовленості танцюристів в якості підстави для розробки 

засобів спеціальної фізичної підготовки, направлених на підвищення   

ефективності енергозабезпечення роботи і вдосконалення на цій основі їх 

спеціальної підготовленості.  

В спортивних танцях спеціальні вимоги визначаються факторами, які 

впливають на ефективність змагальної діяльності танцюристів. Це психо–

емоційне напруження, поєднання статичних і динамічних зусиль, виражений 

змінний характер роботи, складно координаційні технічні дії, що вимагають 

підвищеної концентрації уваги, взаємодії партнерів і партнерок, де провідну 

роль грає синхронізація фізичної, технічної та інших видів підготовленості.  

Проблемою є той факт, що наукові і науково-методичні праці, орієнтовані 

на узагальнені характеристики функціональної підготовленості 

характеризують природні задатки спортсменів, зокрема до високої аеробної чи 

анаеробної продуктивності системи енергозабезпечення. Зміна реакції 

енергозабезпечення відповідно вимогам функціонального забезпечення 

змагальної діяльності при цьому враховуються недостатньо.  

Мета. Обґрунтування моделей енергозабезпечення спеціальної 

працездатності кваліфікованих спортсменів-танцюристів в спортивних танцях, 

як ефективного шляху підвищення їх спеціальної фізичної підготовленості. 
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Завдання 

1. На підставі аналізу спеціальної літератури й даних мережі Інтернет 

дослідити основи моделювання у спорті, визначити шляхи вдосконалення 

моделювання функціонального забезпечення спеціальної працездатності 

спортсменів у спортивних танцях. 

2. Обґрунтувати системний підхід до моделювання потужності і 

ємності енергозабезпечення з урахуванням статі, спеціалізації й кваліфікації 

спортсменів-танцюристів. 

3. Розробити узагальнені, групові й індивідуальні моделі 

енергозабезпечення на підставі контролю, оцінки й інтерпретації показників 

потужності і ємності енергозабезпечення спеціальної працездатності з 

урахуванням статі спеціалізації й кваліфікації спортсменів-танцюристів. 

4. Експериментально перевірити вплив підвищення ефективності 

енергозабезпечення спеціальної працездатності на рівень спеціальної 

підготовленості кваліфікованих спортсменів-танцюристів.  

5. Розробити практичні рекомендації, до впровадження моделювання в 

практику, при підвищенні ефективності спеціальної фізичної підготовки 

кваліфікованих спортсменів-танцюристів  

 

Методи дослідження:  

–  аналіз і узагальнення спеціальної літератури, матеріалів мережі 

Інтернет; 

–  педагогічні спостереження і педагогічний експеримент, проведений в 

природних умовах підготовки спортсменів-танцюристів;  

–  інструментальні методи досліджень з використанням ергометрії, 

газоаналізу, пульсометрії, біохімічних методів дослідження; методи 

математичної статистики.  

Наукова новизна:  

✓ вперше розроблений системний підхід до моделювання 

енергозабезпечення спеціальної працездатності спортсменів-танцюристів. 
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Системний підхід ґрунтується на алгоритмі, спеціально розробленій системі 

дій, спрямованій на   розробку узагальнених, групових та індивідуальних 

моделей потужності і ємності енергозабезпечення, обґрунтуванню 

можливостей їх використання у процесі тренувальної і змагальної діяльності; 

✓ вперше моделювання потужності і ємності енергозабезпечення 

ґрунтується на  підвищенні цільової спрямованості контролю, оцінки і 

інтерпретації його результатів в процесі симуляції змагальної діяльності 

кваліфікованих спортсменів в спортивних танцях.  

✓ вперше розроблені узагальнені, групові й індивідуальні моделі 

параметрів потужності і ємності енергозабезпечення з урахуванням статі, 

спеціалізації та кваліфікації спортсменів в спортивних танцях. 

✓ вперше визначені компоненти реакції кардіореспіраторної системи і 

енергозабезпечення, які формують спеціалізовану спрямованість 

моделювання функціонального забезпечення спеціальної працездатності 

кваліфікованих спортсменів-танцюристів – швидкої кінетики, стійкого стану, 

компенсації втоми. 

✓ вперше кількісні і якісні характеристики моделей функціональної 

підготовленості стали підґрунтям для обґрунтування цільової спрямованості і 

змісту спеціальної фізичної підготовки спортсменів-танцюристів, формування 

напрямів індивідуалізації фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів в 

спортивних танцях.   

✓ підтверджені дані про систему управління тренувальним процесів 

кваліфікованих спортсменів, які об’єднують в собі спорт і мистецтво. 

Показано, що реалізація моделювання як функції управління вимагає 

взаємодії та підвищення ефективності і цільової спрямованості планування, 

контролю, засобів загальної і спеціальної фізичної підготовки на основі 

врахування високоспецифічних компонентів змагальної діяльності  – 

хореографії, техніки, темпо-ритмової структури рухів, взаємодії партнерів і 

партнерш, специфічних проявів емоційного і ментального характеру. 

✓  доповнені дані про високий рівень енергозабезпечення спеціальної 
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працездатності спортсменів-танцюристів. Встановлені нові вимоги до 

кількісних і якісних характеристик реакції кардіореспіраторної системи 

потужності і ємності енергозабезпечення роботи спортсменів-танцюристів з 

урахуванням швидкої кінетики, стійкого стану, компенсації втоми.  

 

Результати теоретичної і експериментальної частини дослідження 

показали, що приведення структури реакції кардіореспіраторної системи і 

енергозабезпечення роботи у відповідність до структури змагальної діяльності 

в спортивних танцях є інструментом підвищення ефективності 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності, фактором 

забезпечення артистичної і технічної майстерності спортсменів-танцюристів. 

 Реалізація системного підходу являє собою алгоритм, спрямований на 

вдосконалення моделювання функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності танцюристів на основі вивчення реакції кардіореспіраторної 

системи і енергозабезпечення роботи. Порядок дій включає: 1. Формування 

системи контролю. 2. Формування структури енергозабезпечення спеціальної 

працездатності танцюристів. 3. Обґрунтування специфічних способів оцінки 

та інтерпретації показників енергозабезпечення. 4. Формування узагальнених, 

групових та індивідуальних моделей енергозабезпечення спеціальної 

працездатності з урахуванням віку, статі, інтегральних характеристик пари 

кваліфікованих танцюристів. 5. Розробку параметрів тренувальних 

навантажень у відповідності з реакцією енергозабезпечення танцюристів. 

Обґрунтування програми спеціальних тренувальних засобів.  

 Узагальнені моделі розроблені на основі кількісних та якісних 

характеристик реакцій, які не мали достовірних відмінностей у партнерів та 

партнерок, спортсменів-танцюристів стандартної європейської та 

латиноамериканської програми змагань. До них відносять показники швидкої 

кінетики, реакції кардіореспіраторної системи та аеробного 

енергозабезпечення роботи, питомі характеристики легеневої вентиляції, 

виділення СО2 та споживання О2 стійкого стану та фази розвитку стомлення.  
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 Групові моделі розроблені на основі кількісних та якісних характеристик 

реакцій, які мали достовірні розбіжності (p<0,05) у партнерів та партнерок. До 

ним відносять показники потужності та ємності аеробного та анаеробного 

енергозабезпечення, питомі характеристики реакції кардіореспіраторної 

системи та аеробного енергозабезпечення роботи. 

Індивідуальні кількісні та якісні характеристики швидкої кінетики 

(індивідуальні моделі) дозволяють встановити можливі межі функції, 

визначити найбільш високі (унікальні) характеристики реакції. У моделі 

використовуються кількісні характеристики, які мають значення вище 

показників модельного ряду. 

Модельний ряд показників узагальненої моделі  швидкої кінетики 

включає показники, які зареєстровані в стандартному тесті. Дані представлені 

відповідно - партнери, партнерки: Т50 VO2 (секунд) – 23,9-28,1 24,1-28,3; Т50 

VЕ 23,9-27,9, 23,0-27,3; Т50 VСO2 – 22,7-27,0; 22,3-26,7; Т50 HR – 24,3-28,5, 24,0-

28,3; 

Модельний ряд показників групової моделі  швидкої кінетики включає 

показники, які зареєстровані в процесі виконання першого танцю 

стандартної європейської програми змагань (вальс). Дані представлені 

відповідно - партнери, партнерки: PaCO2 (мм.рт.ст.) – 28,5-31,4, 25,4-28,2; VE 

(л·хв-1) – 109,0-122,1, 68,2-85,9; VCO2 (л·хв-1) – 2,9-3,2, 2,1-2,9; VO2 (л · хв-1) – 

2,8-3,2, 2,7-3,3; EqО2 – 35,2-43,6, 28,6-38,1; EqСО2 – 37,6-38,1, 38,1-27,6; 

EqPaCO2 – 3,6, 3,8, 2,6-3,0; Т50 VO2 (секунд) – 18,0-26,0, 22,0-26,0; Т50 VЕ – 22,0-

24,0; 26,0-22,0; Т50 VСO2 – 20,0-24,0; 20,0-26,0; Т50 HR – 26,0-28,2; 22,0-28,1; 

Модельний ряд показників групової моделі  швидкої кінетики включає 

показники, які зареєстровані в процесі виконання першого танцю 

латиноамериканської програми змагань (Ча-ча-ча). Дані представлені 

відповідно - партнери, партнерки: PaCO2 (мм.рт.ст.) – 27,5-32,5, 26,5-30,5; VE, 

л·хв-1–115,7-130,5, 88,5-101,6; VCO2 (л·хв-1) – 3,2-3,6, 2,6-2,6; VO2 (л·хв-1) – 3,1-

3,5, 2,9-3,3; EqО2 – 32,6-37,6, 32,6-37,6; EqСО2 – 33,7-38,7, 29,2-33,7; EqPaCO2 
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– 3,7-4,4, 3,8-4,3; Т50 VO2 (секунди) – 20,9-29,7, 20,8-30,1; Т50 VЕ – 21,2-30,6, 

20,1-29,1; Т50 VСO2 – 20,4-29,5, 20,6-30,2; Т50 HR – 21,6-30,4, 21,5-30,3; 

Модельний ряд показників групових моделей стійкого стану включає 

показники зареєстровані в період виконання першого-другого танцю фіналу 

європейської стандартної програми. Дані представлені відповідно - партнери, 

партнерки: VO2 max / kg, ml·min-1·kg-1 – 51,1-54,9 ml·min-1·kg-1, 44,8-48,7; La 

п/фінал 10,3-14,3 mmol·l-1, 4,5-8,1 mmol·l-1; EqСО2 –24,6-28,7; 18,1-22,0; EqО2 

– 24,3-26,2; 19,4-22,9; RER – 0,944-0,956; 1,054-1,067. 

 Модельний ряд групових показників стійкого стану включає показники, 

зареєстровані в період виконання першого-другого танцю фіналу 

латиноамериканської програми. Дані представлені відповідно - партнери, 

партнерки: VO2 max / kg, ml·min-1·kg-1 – 46,8-49,5, 53,6-56,2; La п/фінал 10,3-

12,7 mmol·l-1, 5,4-7,8 mmol·l-1; EqСО2 –27,8-31,6, 19,3-22,9; EqО2 – 26,5-28,8, 

20,8-23,4; RER – 1,043-1,057; 0,943-0,957. 

 Модельний ряд показників групових моделей компенсації втоми, 

зареєстровані в період виконання четвертого-п’ятого танцю включає 

показники фіналу європейської стандартної програми. Дані представлені 

відповідно - партнери, партнерки: VO2 стійкого стану / VO2 компенсації 

стомлення – «плато» показників фіналу, % – 0,02-1,9%, 0,05-1,5%; EqVO2 

стійкого стану / EqVO2 компенсації стомлення, % – 1,8-4,8%, 1,2-2,4%; 

EqVCO2 стійкого стану / EqVCO2 компенсації стомлення –1,6-5,6%, 0,9-4,8%; 

La фінал, mmol·l-1 – 5,4-8,2, 11,0-13,9; La півфінал / La фінал, % –   0,8-1,1, 0,9-

1,2%; RER – 1,053-1,067%, 0,944-0,956%. 

 Модельний ряд групових показників компенсації включає показники 

зареєстровані в період виконання четвертого-п’ятого танцю фіналу 

латиноамериканської програми. Дані представлені відповідно - партнери, 

партнерки: VO2 стійкого стану / VO2 компенсації стомлення – «плато» 

показників фіналу, % – 0,7-1,7%; 0,9-2,5%; EqVO2 стійкого стану / EqVO2 

компенсації стомлення, % – 2,6-5,1%, 1,4-3,8%; EqVCO2 стійкого стану / 

EqVCO2 компенсації стомлення – 1,8-4,0%, 2,7-5,2%; La фінал, mmol·l-1 – 
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12,6-14,7, 5,8-8,2; La півфінал / La фінал, % –   RER – 1,051-1,061%; 0,985-

0,998%. 

 Спрямованість тренувальних мікроциклів обґрунтовано у відповідності 

до структури реакції кардіореспіраторної системи та енергозабезпечення 

роботи спортсменів-танцюристів. Модель підготовки включала варіанти трьох 

ударних та трьох відновлювальних мікроциклів. Тривалість ударного 

мікроциклу 14 днів. Тривалість відновлювального мікроциклу три-п’ять днів. 

Тривалість програми функціональної підготовки 55 днів, з урахуванням 

вихідних днів. Застосування програми збільшило ефективність змагальної 

діяльності танцюристів на 12.4%, знизило напруження функціонального 

забезпечення спеціальної працездатності на 4,0% у партнерів, на 2,2% у 

партнерок. 

 Ключові слова: спортивні танці, кваліфіковані танцюристи, 

енергозабезпечення, моделювання підготовленості 

   

 

ANNOTATION 

 

 Mu Chenguang The Preparedness of Athletes Modelling on the basis of 

studying the energy supply mechanisms in the sport dancing – Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

          Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 017  physical 

training and sport –  National University of Ukraine on Physical Education and Sport, 

Kyiv, 2021. 

 

In the modern sport dances the necessity of search for the special decisions is 

proved. The decisions are based on the study of the model characteristics of 

functional preparedness of dancers as a reason for the development of special 

physical training, aimed at the increasing of energy efficiency of dancers and 

improvement, on this basis, dancers’ special preparedness. 
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In the sports dancing special requirements are determined by factors, that 

influence on the efficiency of the competitive activity of dancers. These are psycho-

emotional stress, combination of static and dynamic efforts, expressed variable 

character of work, difficult coordinating technical actions that require increased 

concentration, interaction of both partners, where the main role is played by the 

synchronization of physical, technical and other kinds of preparedness.  

The problem is that scientific and scientific-methodical works are focused on 

generalized characteristics of functional preparedness and characterize natural 

inclinations of athletes to high aerobic or anaerobic productivity of energy supply 

system in particular.  

The change of the energy supply reaction according to the requirements of the 

functional supply of competitive activity at the same time is taken into account 

insufficiently.  

 Purpose. To increase effectiveness of the special physical preparation in the 

sports dancing by the way of improving the modelling of energy supply of the special 

capacity to work by high qualified athletes-dancers.  

Task 

1. On the basis of special literature and Internet data analysis, to explore the 

basics of modelling in sport, to determine ways to improve modelling of functional 

supply of special capacity of the athletes in sports dancing.    

2. To substantiate the system approach to modelling of power and capacity 

of energy supply taking into account the gender and qualification of the athletes-

dancers.  

3. To develop generalized, group and individual models of functional 

preparedness on the basis of control, estimation and interpretation of power and 

capacity energy supply indexes of work considering the gender and qualification of 

the athletes-dancers.  

4.  To substantiate the possibilities of modelling implementation as a 

function of special physical training management of qualified athletes-dancers. 

5. To develop practical recommendations regarding implementation of 
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modelling into the practice of special physical training of qualified athletes-dancers.   

Research Methods:  

–  Analysis and generalization of specialized literature, Internet materials, 

pedagogical observations and pedagogical experiment, conducted in natural 

conditions for training athletes-dancers; instrumental research methods using 

ergometry, gas analysis, pulsometry, biochemical research methods; methods of 

mathematical statistics.  

Scientific novelty:  

✓ The system approach to modelling of energy supply of the special work 

capacity of athletes-dancers was first developed. The system approach is based on 

the algorithm, specially developed system of actions, aimed at the development of 

generalized, group and individual models of power and capacity of energy supply, 

substantiation of possibilities to use them in the process of training and competitive 

activity;   

✓ The modelling of power and capacity of energy supply is for the first time 

based on increasing the target orientation of control, estimation and interpretation of 

its results in the process of simulating the competitive activity of the qualified 

athletes in sports dancing.   

✓ It is for the first time there are developed generalized, group and individual 

models of energy supply power and capacity parameters taking into consideration 

gender, specialization and qualification of athletes in sports dancing.  

✓ It is for the first time the components of reaction of cardiorespiratory system 

and energy supply, which form specialized focus on modelling special work 

capacity functional supply of the qualified athletes-dancers – such as fast kinetics, 

steady state, fatigue compensation, have been determined.   

✓ For the first time quantity and quality characteristics of functional models 

became the basis for substantiation of the target orientation and content of the special 

physical preparation of the athletes-dancers, directions formation of physical 

preparation individualization of qualified athletes in sports dancing.    

✓ The data about the system of training process management of the qualified 
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athletes, that combine sports and art were confirmed.   It is shown that realization 

of modelling as a function of management requires interaction and increase of 

efficiency and target orientation of planning, control, means of general and special 

physical training based on consideration of high specific components of 

competitive activity – such as choreography, technique, tempo-rhythmic structure 

of movements, interaction of partners, specific manifestations of mental and 

emotional character.  

✓  The data about high level of energy supply of the special work capacity of 

the athletes-dancers were updated. There were set the new requirements for 

quantity and quality characteristics of the cardiorespiratory system reaction, power 

and capacity of energy supply work of the athletes-dancers taking into account fast 

kinetics, steady state, fatigue compensation.  

 

The results of the theoretical and experimental part the research showed that 

bringing the structure of cardiorespiratory system reaction and energy supply work 

in accordance with the structure of competitive activity in the sports dancing is the 

instrument to increase effectiveness of special work capacity functional supply, the 

factor of supply the artistic and technical skills of athletes-dancers. 

 Implementation of the system approach is the algorithm, aimed at the 

improvement of modelling functional supply of special work capacity of dancers 

based on the study of cardiorespiratory system reaction and energy supply of work. 

The procedure includes: 1. Formation of a control system. 2. Formation of the 

structure of special work capacity energy supply of dancers. 3. Substantiation of the 

specific ways of estimation and interpretation of energy supply indexes. 4. 

Formation of the generalized, group and individual models of special work capacity 

energy supply considering age, gender, integral characteristics of the qualified 

dancers couple. 5. Development of the training loads parameters according to the 

reaction of dancers’ energy supply. Substantiation of the special training means 

program.  
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The generalized models have been developed on the basis of quality and 

quantity reactions characteristics, which did not have significant differences in 

partners, athletes-dancers of the Standard European and Latin American 

Competitions program. The fast kinetics indexes, cardiorespiratory system reaction 

and aerobic energy supply of work, specific characteristics of pulmonary ventilation, 

СО2 emission and О2 consumption of the steady state and the phase of fatigue 

development are related to them. 

  The group models have been developed on the basis of quality and quantity 

reactions characteristics, which had significant differences (p<0,05) in partners. The 

indexes of power and capacity of aerobic and anaerobic energy supply, specific 

characteristics of cardiorespiratory system reaction and aerobic energy supply of 

work are related to them.  

 Individual quality and quantity characteristics of fast kinetics (individual 

models) allow to establish possible limits of the function, to determine the highest 

(unique) characteristics of reaction.  

       The model uses quantitative characteristics, that are higher than the model range 

indexes.  

The model range of the generalized model fast kinetics indexes includes 

indicators, which are registered in the standard test. The data are represented 

respectively – men-partners, women-partners: Т50 VO2 (seconds) - 23,9-28,1 24,1-

28,3; Т50 VЕ 23,9-27,9, 23,0-27,3; Т50 VСO2 – 22,7-27,0; 22,3-26,7; Т50 HR – 24,3-

28,5, 24,0-28,3; 

The model range of the group model fast kinetics indexes includes indicators, 

which are registered in the process of performing the first dance of the Standard 

European competitive program (waltz). The data are represented respectively – 

men-partners, women-partners: PaCO2 (mmHg) – 28,5-31,4, 25,4-28,2; VE (l·min-1) 

– 109,0-122,1, 68,2-85,9; VCO2 (l·min -1) – 2,9-3,2, 2,1-2,9; VO2 (l·min -1) – 2,8-3,2, 

2,7-3,3; EqО2 – 35,2-43,6, 28,6-38,1; EqСО2 – 37,6-38,1, 38,1-27,6; EqPaCO2 – 3,6, 

3,8, 2,6-3,0; Т50 VO2 (seconds) – 18,0-26,0, 22,0-26,0; Т50 VЕ – 22,0-24,0; 26,0-22,0; 

Т50 VСO2 – 20,0-24,0; 20,0-26,0; Т50 HR – 26,0-28,2; 22,0-28,1; 
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The model range of the group model fast kinetics indexes includes indicators, 

which are registered in the process of performing the first dance of the Latin 

American competitive program (Cha cha cha). The data are represented respectively 

– men-partners, women-partners: PaCO2 (mmHg) – 27,5-32,5, 26,5-30,5; VE, л·хв-

1–115,7-130,5, 88,5-101,6; VCO2 (l·min -1) – 3,2-3,6, 2,6-2,6; VO2 (l·min -1) – 3,1-

3,5, 2,9-3,3; EqО2 – 32,6-37,6, 32,6-37,6; EqСО2 – 33,7-38,7, 29,2-33,7; EqPaCO2 

– 3,7-4,4, 3,8-4,3; Т50 VO2 (seconds) – 20,9-29,7, 20,8-30,1; Т50 VЕ – 21,2-30,6, 

20,1-29,1; Т50 VСO2 – 20,4-29,5, 20,6-30,2; Т50 HR – 21,6-30,4, 21,5-30,3; 

The model range of the group model steady state indexes includes indicators, 

which are registered in the process of performing the first-second dance of the final 

of the Standard European program. The data are represented respectively – men-

partners, women-partners: VO2 max / kg, ml·min-1·kg-1 – 51,1-54,9 ml·min-1·kg-1, 

44,8-48,7; La half final 10,3-14,3 mmol·l-1, 4,5-8,1 mmol·l-1; EqСО2 –24,6-28,7; 

18,1-22,0; EqО2 – 24,3-26,2; 19,4-22,9; RER – 0,944-0,956; 1,054-1,067. 

The model range of the group indexes of the steady state includes indicators, 

which are registered in the process of performing the first-second dance of the final 

of the Latin American program. The data are represented respectively – men-partners, 

women-partners: VO2 max / kg, ml·min-1·kg-1 – 46,8-49,5, 53,6-56,2; La half final 

10,3-12,7 mmol·l-1, 5,4-7,8 mmol·l-1; EqСО2 –27,8-31,6, 19,3-22,9; EqО2 – 26,5-

28,8, 20,8-23,4; RER – 1,043-1,057; 0,943-0,957. 

 The model range of the group models indexes of fatigue compensation, 

registered in the process of performing the fourth-fifth dance includes the indexes of 

the Standard European program final. The data are represented respectively – men-

partners, women-partners: VO2 steady state / VO2 fatigue compensation – “plateau” 

of the final indexes, % – 0,02-1,9%, 0,05-1,5%; EqVO2 steady state / EqVO2 fatigue 

compensation, % – 1,8-4,8%, 1,2-2,4%; EqVCO2 steady state / EqVCO2 fatigue 

compensation –1,6-5,6%, 0,9-4,8%; La final, mmol·l-1 – 5,4-8,2, 11,0-13,9; La half 

final / La final, % –   0,8-1,1, 0,9-1,2%; RER – 1,051-1,061%; 0,985-0,998%. 

 The model range of the group indexes of compensation includes indicators 

registered in the process of performing the fourth-fifth dance of the final of Latin 
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American program. The data are represented respectively – men-partners, women-

partners: VO2 steady state / VO2 fatigue compensation – “plateau” of the final 

indexes, % – 0,7-1,7%; 0,9-2,5%; EqVO2 steady state / EqVO2 fatigue 

compensation, % – 2,6-5,1%, 1,4-3,8%; EqVCO2 steady state / EqVCO2 fatigue 

compensation – 1,8-4,0%, 2,7-5,2%; La final, mmol·l-1 – 12,6-14,7, 5,8-8,2; La half 

final / La final, % –   RER – 1,053-1,067%; 0,983-0,997%.  

 The orientation of the training microcycles is substantiated in accordance with 

the structure of cardiorespiratory system reaction and energy supply work of 

athletes-dancers. The model of preparation included variants of three percussion and 

three recovery microcycles.  The duration of a percussion microcycle is 14 days. The 

duration of a recovery microcycle is three-five days. The duration of the functional 

preparation program is 55 days, taking into account days-off. The application of the 

program increased the effectiveness of competitive activity of dancers for 12.4%, 

reduced the stress of the special work capacity functional supply for 4,0% for men-

partners, 2,2% for women-partners. 

 Key words: sports dancing, qualified dancers, energy supply, modelling of 

preparedness 
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ВСТУП 

 

Актуальність. Підготовленість спортсменів є інтегральною кількісною 

і якісною характеристикою ефективності системи підготовки спортсменів. 

Досягнення високого рівня підготовленості вимагає реалізації системного 

підходу, в основі якого лежить комплексна оптимізація структури управління 

тренувальним процесом спортсменів [40]. Одним з ключових факторів 

підвищення ефективності управління є моделювання підготовленості 

спортсменів [29, 111]. Реалізація моделювання підготовленості спортсменів 

можлива на основі взаємозв’язку з компонентами управління – плануванням, 

відбором і оцінкою перспективності, контролем, прогнозуванням спортсменів, 

засобами і методами спортивної підготовки [41, 61]. В зв’язку з цим сучасна 

спортивна наука розглядає моделювання в якості інтегруючої складової 

системи управління тренувальним процесом спортсменів [40, 62]. 

Реалізація цього підходу має високу актуальність в спортивних танцях, 

де склалось розуміння того, що підготовленість танцюристів має складну 

структуру. Біомеханічні [14, 116], психологічні [53, 141, 164], енергетичні [47, 

82, 170], спеціальні артистичні [39, 144, 167] компоненти структури 

підготовленості танцюристів є системою, де зниження чи збільшення 

ефективності одного з компонентів впливає на ефективність всієї системи в 

цілому.   

Склалось розуміння того, що моделювання, яке за визначенням вимагає 

реалізації системного підходу дозволить інтегрувати якісно покращені 

компоненти підготовки в загальну структуру тренувального процесу і на цій 

основі якісно збільшити рівень підготовленості спортсменів в спортивних 

танцях. 

Разом з тим, питання моделювання підготовки спортсменів-танцюристів 

в спеціальній літературі розглянуті епізодично. Це пов’язано з недоліком даних 

про структуру підготовленості. Особливо відчувається недолік даних про 

динаміку функціонального забезпечення спеціальної працездатності 
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танцюристів, її енергетичної складової. З цим пов’язана відсутність 

узагальнених, групових та індивідуальних моделей підготовленості 

спортсменів-танцюристів.  

Очевидна необхідність пошуку спеціальних рішень, в основі яких 

лежить вивчення модельних характеристик функціональної підготовленості 

танцюристів в якості підстави для розробки засобів спеціальної фізичної 

підготовки, направлених на підвищення   ефективності енергозабезпечення 

роботи танцюристів і вдосконалення на цій основі спеціальної підготовленості 

танцюристів.   

В системі підготовки кваліфікованих спортсменів ці положення знайшли 

своє відображення в процесі формування модельно–цільового підходу, в якому 

особлива увага приділена складовим, які забезпечують успіх на рівні вищих 

спортивних досягнень [17]. На відміну  від ряду інших різновидів 

моделювання в модельно-цільовому підході до побудови спортивної 

підготовки доводиться створювати моделі й того, що поки ще не втілилось в 

оригіналі. Це найбільшою мірою характерно для використання даного підходу 

в спорті вищих досягнень [29]. 

В спортивних танцях реалізація модельно–цільового підходу має 

виключно високу актуальність. В тренувальному процесі в спортивних танцях 

складнощі формування фізичної підготовки багато в чому пов’язані з 

недоліком інформації про функціональну підготовленість спортсменів. 

Більшою мірою мова йде про характеристику навантаження, яку спортсмени 

отримують в процесі змагальної діяльності [59, 153].  Недолік інформації про 

структуру навантаження, зокрема, про провідні компоненти функціонального 

забезпечення спеціальної працездатності танцюристів не дозволяють 

сформувати спрямованість спеціальної фізичної підготовки танцюристів, 

виробити зміст контролю, обґрунтувати критерії оцінки і способи 

інтерпретації результатів діагностики функціональних можливостей, 

розробити на цій основі адекватні вимогам виду спорту засоби і методи 

тренування [98, 166]. Проблемою є відсутність об’єктивних критеріїв оцінки 
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структури енергозабезпечення змагальної діяльності, нормативних 

характеристик аеробного и анаеробного енергозабезпечення.  

Проблема полягає в тому, що в спортивних танцях є спеціальні вимоги 

по фізичній підготовленості, які визначаються факторами, характерними 

тільки для змагальної діяльності спортсменів-танцюристів [52]. Це психо–

емоційне напруження [8], поєднання статичних і динамічних зусиль [42], 

виражений змінний характер роботи, складнокоординаційні технічні дії, що 

вимагають підвищеної концентрації уваги [18]. Значно додають складності 

питання забезпечення взаємодії партнерів и партнерок, де провідну роль грає 

синхронізація фізичної, технічної та інших видів підготовленості [3, 46]. Це 

вимагає приведення нормативних характеристик підготовленості партнерів и 

партнерок у відповідність з вимогами інтегральної підготовленості пари [16, 

27]. Ці фактори впливають на формування структури функціонального 

забезпечення, висувають специфічні вимоги до характеристик енергетичного 

забезпечення змагальної діяльності [49, 96]. 

Підходи до оцінки і пошуку можливостей спрямованого підвищення 

енергетичного потенціалу спортсменів з урахуванням вимог змагальної 

діяльності в спортивних танцях представлені в спеціальній літературі M. Faina 

et al [81], О. М. Калужна [15], Ли Бо [21], S. Bria, M. Bianco, C.Galvani et al [78], 

И. М. Соронович [48], Beck S, Redding E, Wyon MA. [72], W. Pilch, Ł.Tota, I. 

Pokora, M. Głowa et al [138]. 

Проблемою є той факт, що наукові і науково-методичні праці, орієнтовані 

на узагальнені характеристики функціональної підготовленості 

характеризують природні задатки спортсменів до високої аеробної чи 

анаеробної продуктивності системи енергозабезпечення. Зміни реакції 

енергозабезпечення відповідно вимогам функціонального забезпечення 

змагальної діяльності при цьому враховуються недостатньо.  Водночас, дані 

спеціальної літератури свідчать, що високі характеристики потужності 

енергозабезпечення (VO2 max – 60,0-64,0 мл·хв-1·кг-1 і вище і La – 12,0-14,0 

ммоль·л-1 у чоловіків, VO2 max – 50,0-54,0 мл·хв-1·кг-1 і вище і La – 10,0-12,0 
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ммоль·л-1 у жінок) вже не є унікальною особливістю, вони входять в розряд 

вимог функціональної підготовленості танцюристів [50, 58, 107]. Це пов’язано 

з активним впровадженням в систему фізичної підготовки танцюристів 

сучасних науково–обґрунтованих підходів до підвищення ефективності 

спеціальної фізичної підготовки [127, 135, 147]. 

Разом з тим, стає очевидним, що в процесі моделювання спеціальної 

фізичної підготовки танцюристів, орієнтації на окремі характеристики 

потужності системи енергозабезпечення недостатньо для оцінки і формування 

резервів функціональних можливостей і удосконалення на цій основі 

спеціалізованої направленості, засобів і методів спеціальної фізичної 

підготовки танцюристів. Характеристики потужності енергозабезпечення 

мало пов’язані з динамікою реакції в процесі виконання програми змагань, 

здатністю підтримувати її рівень в умовах виражених змінних режимів роботи, 

особливу актуальність набувають характеристики реакції в умовах розвитку 

стомленості. 

Необхідний пошук нових можливостей формування спеціальної 

функціональної підготовленості в основі, якої лежать об’єктивні 

характеристики функціональної підготовленості, зокрема енергозабезпечення   

спеціальної працездатності танцюристів. Реалізації нових можливостей 

можуть сприяти сучасні методи оцінки, систематизації та інтерпретації 

результатів контролю спеціальної працездатності і змагальної діяльності. На 

цій основі можуть бути розроблені моделі функціонального забезпечення 

змагальної діяльності, які є змістовною основою моделювання спеціальної 

фізичної підготовки танцюристів. 

В основі реалізації науково-методичного підходу лежить орієнтація на 

узагальнені, групові та індивідуальні модельні характеристики змагальної 

діяльності і підготовленості системи, що відповідає вибору і плануванню 

засобів педагогічного впливу, контролю и корекції тренувального процесу [41] 

Зв'язок досліджень із темами НДР. Дослідження є частиною науково-

дослідної роботи, проведеної у відповідності зі зведеним планом НДР 
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НУФВСУ на 2016-2021 рр. з теми 2.11 «Управління тренувальними і 

змагальними навантаженнями кваліфікованих спортсменів у спортивних 

танцях» (№ держреєстрації 0121U108969. 

Автор – співвиконавець теми. Внесок дисертанта, як співвиконавця теми, 

полягав у обґрунтуванні напрямку та організації дослідження, впровадження 

результатів дослідження у практику підготовки кваліфікованих танцюристів. 

 

Мета. Обґрунтування моделей енергозабезпечення спеціальної 

працездатності кваліфікованих спортсменів-танцюристів в спортивних танцях, 

як ефективного шляху підвищення їх спеціальної фізичної підготовленості. 

Завдання 

1. На підставі аналізу спеціальної літератури й даних мережі 

Інтернет дослідити основи моделювання у спорті, визначити шляхи 

вдосконалення моделювання функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності спортсменів у спортивних танцях. 

2. Обґрунтувати системний підхід до моделювання потужності і 

ємності енергозабезпечення з урахуванням статі, спеціалізації й кваліфікації 

спортсменів-танцюристів. 

3. Розробити узагальнені, групові й індивідуальні моделі 

енергозабезпечення на підставі контролю, оцінки й інтерпретації показників 

потужності і ємності енергозабезпечення спеціальної працездатності з 

урахуванням статі спеціалізації й кваліфікації спортсменів-танцюристів. 

4. Експериментально перевірити вплив підвищення ефективності 

енергозабезпечення спеціальної працездатності на рівень спеціальної 

підготовленості кваліфікованих спортсменів-танцюристів.  

5. Розробити практичні рекомендації, до впровадження моделювання 

в практику, при підвищенні ефективності спеціальної фізичної підготовки 

кваліфікованих спортсменів-танцюристів. 

 

Об’єкт дослідження. Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих 
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спортсменів–танцюристів.  

Предмет дослідження. Енергозабезпечення спеціальної працездатності 

спортсменів – танцюристів.  

 

Методи дослідження:  

–  теоретичні: аналіз і узагальнення спеціальної літератури, матеріалів 

мережі Інтернет. Проаналізовані питання моделювання фізичної підготовки 

спортсменів-танцюристів. Визначено проблему, обґрунтовані шляхи її 

вирішення; 

–  педагогічні спостереження і педагогічний експеримент, проведений в 

природних умовах підготовки спортсменів-танцюристів. Застосована система 

оцінювання змагальної діяльності згідно з правилами змагань танцюристі-

професіоналів. Перевірена ефективність застосування комплексного підходу 

щодо моделювання засобів спеціальної фізичної підготовки на підставі 

проведення аналізу енергозабезпечення;  

–  інструментальні методи досліджень з використанням ергометрії, 

газоаналізу, пульсометрії, біохімічних методів дослідження. Підібрані сучасні 

засоби реєстрації реакції кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення: 

газоаналізатор Oxycon mobile (Jaeger), вимірювач частоти сердечних 

сполучень "Ро1аг", лабораторний комплекс для визначення лактату крові 

Biosen S. line lab+; 

–  методи математичної статистики. Застосовувалися методи обчислення 

середнього арифметичного значення – x , стандартного відхилення – S, а також 

показників індивідуальних відмінностей – коефіцієнта варіацій V.  Визначення 

модельних параметрів показників реакції кардіореспіраторної системи, 

енергозабезпечення та спеціальної працездатності засноване на статистичному 

методі – правилі трьох сигм.  

Наукова новизна:  

✓ вперше розроблений системний підхід до моделювання 

енергозабезпечення спеціальної працездатності спортсменів-танцюристів. 
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Системний підхід ґрунтується на алгоритмі, спеціально розробленій системі 

дій, спрямованій на   розробку узагальнених, групових та індивідуальних 

моделей потужності і ємності енергозабезпечення, обґрунтуванню 

можливостей їх використання у процесі тренувальної і змагальної діяльності; 

✓ вперше моделювання потужності і ємності енергозабезпечення 

ґрунтується на  підвищенні цільової спрямованості контролю, оцінки і 

інтерпретації його результатів в процесі симуляції змагальної діяльності 

кваліфікованих спортсменів в спортивних танцях.  

✓ вперше розроблені узагальнені, групові й індивідуальні моделі 

параметрів потужності і ємності енергозабезпечення з урахуванням статі, 

спеціалізації та кваліфікації спортсменів в спортивних танцях. 

✓ вперше визначені компоненти реакції кардіореспіраторної системи і 

енергозабезпечення, які формують спеціалізовану спрямованість 

моделювання функціонального забезпечення спеціальної працездатності 

кваліфікованих спортсменів-танцюристів – швидкої кінетики, стійкого стану, 

компенсації втоми. 

✓ вперше кількісні і якісні характеристики моделей функціональної 

підготовленості стали підґрунтям для обґрунтування цільової спрямованості і 

змісту спеціальної фізичної підготовки спортсменів-танцюристів, формування 

напрямів індивідуалізації фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів в 

спортивних танцях.   

✓ підтверджені дані про систему управління тренувальним процесів 

кваліфікованих спортсменів, які об’єднують в собі спорт і мистецтво. 

Показано, що реалізація моделювання як функції управління вимагає 

взаємодії та підвищення ефективності і цільової спрямованості планування, 

контролю, засобів загальної і спеціальної фізичної підготовки на основі 

врахування високо специфічних компонентів змагальної діяльності  – 

хореографії, техніки, темпо-ритмової структури рухів, взаємодії партнерів і 

партнерш, специфічних проявів емоційного і ментального характеру. 

✓  доповнені дані про високий рівень енергозабезпечення спеціальної 
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працездатності спортсменів-танцюристів. Встановлені нові вимоги до 

кількісних і якісних характеристик реакції кардіореспіраторної системи 

потужності і ємності енергозабезпечення роботи спортсменів-танцюристів з 

урахуванням швидкої кінетики, стійкого стану, компенсації втоми.  

 

Практична значущість. У результаті досліджень запропонований 

методичний підхід до підвищення ефективності спеціальної фізичної 

підготовки на підставі модельних характеристик потужності і ємності 

енергозабезпечення роботи дозволив знизити напруженість функціонального 

забезпечення спеціальної працездатності і підвищити на цій підставі 

ефективність змагальної діяльності спортсменів-танцюристів.  

Основні результати досліджень впроваджені в тренувальний процес 

збірної команди України зі спортивного танцю (вересень 2021 р.); клубу 

спортивного танцю Національного університету фізичного виховання і спорту 

України «Супаданс» (жовтень 2021 р.); використані при викладанні курсу 

теорії й методики тренування в обраному виді спорту у вищих навчальних 

закладах спортивного профілю (жовтень 2021 р.), що підтверджено 

відповідними актами. 

Особистий внесок здобувача у спільних наукових працях. У 

спільних публікаціях здобувачеві належать пріоритети в організації, 

формуванні напрямків досліджень, в аналізі, описі, обговоренні фактичного 

матеріалу й у теоретичному узагальненні. Внесок співавторів полягав у 

проведенні спільних досліджень, у статистичному аналізі й інтерпретації 

результатів дослідження. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження відбиті 

в наукових доповідях на XІІI–XIV Міжнародних наукових конференціях 

«Молодь і олімпійський рух» (м. Київ, 2020, 2021); науково-методичних 

конференціях кафедри хореографії і танцювальних видів спорту та 

тренерського факультету Національного університету фізичного виховання і 

спорту України. 
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Публікації. Основні положення дисертації викладені у трьох наукових 

працях. Дві роботи опубліковані у фахових виданнях України, одна з яких 

входить до міжнародної наукометричної бази даних, одна - у виданні, що 

входить до міжнародної бази даних Scopus.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 204 

сторінках. Вона складається з анотацій, вступу, шести розділів, практичних 

рекомендацій, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. 

Усього використано 176 джерела наукової та спеціалізованої літератури, з них 

113 іноземних. Робота ілюстрована 23 таблицями й 4 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ-ТАНЦЮРИСТІВ 

 

1.1. Морфофункціональні моделі в системі спортивної підготовки 

кваліфікованих спортсменів 

 

Систематизація сучасних знань теорії спорту свідчить, що підвищення 

ефективності управління функціональною підготовкою та функціональної 

підготовленості в сучасному спорті засноване на оцінці взаємозв'язку 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності та ефективності 

змагальної діяльності [45]. До цього має пряме відношення підвищення 

спеціалізованої спрямованості моделювання як функції управління, яка 

інтегрує в собі функції контролю, відбору, прогнозування, планування, 

розробки тренувальних засобів і індивідуалізації тренувального процесу [40].  

Класичні уявлення про моделювання пов'язані з формуванням 

кількісних і якісних характеристик об'єкта або предмета спортивної діяльності 

та пов'язані з ними критерії ефективності підготовки та підготовленості [4]. 

Найбільш поширеним підходом до реалізації моделювання на цьому рівні є 

формування узагальнених, групових та індивідуальних моделей підготовки [5, 

60]. Розробка і застосування зазначених моделей засновано на аналізі 

результатів контролю, його інтерпретації з урахуванням цільових установок 

тренувального процесу [12]. 

Сучасний підхід до моделювання передбачає формування складних 

багатокомпонентних структур, задіяних в управлінні тренувальним процесом 

спортсменів [62]. Компоненти структури управління сформовані в якості 

системи, де зниження ефективності одного з них впливає на якість всієї 

системи. Крім цього, реалізація моделювання являє собою організований 

процес послідовної реалізації певних дій - алгоритму [29]. Алгоритм включає 
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послідовну реалізацію моделі підготовленості спортсмена, в якості мети 

(орієнтира, еталону) предмета або явища; модель підготовки; в кінцевому 

підсумку модель успішної змагальної діяльності в конкретному виді спорту, 

виді змагання, спеціалізації [17]. Такі моделі припускають складний алгоритм 

дій, який включає послідовну реалізацію компонентів цілісної структури 

управління функціональними можливостями спортсменів і підвищенням на 

основі спеціальної працездатності спортсменів. У практиці спортивної 

підготовки складні за своєю структурою моделі найбільш повно представлені 

у веслуванні академічному і веслуванні на байдарках і каное, видах спорту, які 

відрізняється широким діапазоном вимог до спеціальної підготовленості в 

залежності від структури змагальної діяльності [5, 79, 133]. 

У цьому виді спорту реалізація моделювання заснована на формуванні 

цілісної структури модель підготовленості - модель підготовки - реалізація 

моделі змагальної діяльності [36, 149]. При цьому цілісна модель реалізації 

змагальної діяльності включає ієрархічно складнопідрядні компоненти моделі 

багаторічної підготовки спортсменів-веслувальників - модель підготовки і 

підготовленості юнаків і дівчат, модель підготовки дорослих спортсменів, 

модель реалізації змагальної діяльності з урахуванням виду спорту, виду 

змагань і спеціалізації спортсменів [5, 71]. При всьому різноманітті 

специфічних методичних підходів, характерних для веслувального спорту, 

такого роду досвід може бути використаний в якості механізму реалізації 

загальнотеоретичних основ [41] і емпіричних знань спортивної підготовки. 

Його концептуальні положення, пов'язані більшою мірою зі структурою 

аналізу, при відповідній корекції можуть бути використані в різних видах 

спорту, які відзначаються варіативними умовами змагальної діяльності [139], 

в тому числі для спортивних танців. 

Характерним прикладом моделювання складних структур тренувальної 

та змагальної діяльності у варіативних умовах. 

Характерним прикладом моделювання складних структур спортивної 

підготовки у варіативних умовах тренувальної та змагальної діяльності є 
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системні підходи, розроблені провідними спеціалістами: 

спортивної гімнастики [56, 101, 125, 150], акробатики [4],  парусного 

спорту [63], фігурного катання [13], сучасних фітнес технологій, розроблених 

на основі різноманітних форм танцювального спорту, ритмічної гімнастики, 

аеробіки [2, 66, 68, 73, 76], народного танцю, інтегрованого в систему 

артистичної та хореографічної підготовки [102, 123],  системи оздоровлення та 

відновлення спортсменів видами спортивного танцю [2, 99, 124], інших видах 

фізичної активності, що поєднує в собі спорт та мистецтво [75, 80, 87, 88, 97]. 

Провідним механізмом моделювання спортивної підготовки в наведених 

вище видах спорту є формування цілісних структур підготовки або 

підготовленості в основі яких лежать компоненти, що мають значні 

розбіжності за кількісними та якісними характеристиками. Разом з цим, ці 

компоненти тісно взаємопов'язані та впливають на ефективність реалізації 

моделі в загальній структурі управління тренувальним процесом. При цьому 

необхідно відмітити той факт, що у видах спорту з високою варіативністю 

компонентів структури підготовки та підготовленості акценти в моделюванні 

як правило робляться на моделювання рухів – простих, складних, комбінацій 

рухів і т. д. [19], формуванні моделей, які включають кількісні та якісні 

характеристики антропометрії, соматотипу, когнітивні функції спортсменів і т. 

п. [7, 108, 134] 

Складність моделювання функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності в наведених вище видах спортивної діяльності полягає в 

значному дефіциті даних про кількісні та якісні характеристики, які можуть 

сформувати змістовну основу функціональної моделі. Фізіологічні 

детермінанти, які формують моделі функціональної підготовленості показані 

в контексті загальних вимог до рівня функціонального забезпечення роботи 

здорової людини в умовах рухової діяльності з високою інтенсивністю [85, 86, 

159]. Вони мало відображають структуру спеціальної функціональної 

підготовленості, не пов'язані або пов'язані не суттєво з параметрами 

змагальної діяльності, та в силу цього не несуть необхідної інформаційної 
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підтримки в процесі моделювання спеціальної фізичної підготовки. 

 Окремі данні про вплив  компонентів енергозабезпечення на 

підвищення ефективності змагальної діяльності [20, 21, 47] підтверджують 

факт необхідності оптимізації структури спеціальної функціональної 

підготовленості, приведення її у відповідність до структури змагальної 

діяльності, та тим змінам функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності, які відбуваються під впливом специфічних для виду спорту 

варіативних умов спеціальної роботи – виражена зміна темпу та ритму 

виконання змагальної вправи, висока інтенсивність роботи, розвиток 

стомлення та необхідність підтримки висококоординаційних структур 

різноманітних рухів. Все це характерно для спортивного танцю. 

З цим пов’язаний той факт, що моделювання функціональної 

підготовленості,  як правило пов'язаний з реалізацією системного підходу, що 

враховує складні взаємозв'язки компонентів підготовки та підготовленості, а 

також формами його реалізації, зокрема, з використанням модельно-цільового 

підходу, який враховує дефіцит інформації та забезпечує можливості реалізації 

емпіричних знань, синтезу та узагальнення знань суміжних наук [29]. 

Особливе місце в структурі моделювання займає вибір виду моделі, і як 

наслідок, спосіб моделювання. При всьому різноманіття моделей, 

морфофункціональні моделі найбільшою мірою підходять під зазначені вище 

структури. Це пов'язано з тим, що морфофункціональні моделі вимагають 

застосування спеціальних методів реєстрації, оцінки та інтерпретації 

показників з урахуванням статі, віку, кваліфікації, спеціалізації, 

індивідуальних можливостей спортсменів, а також обліку прийнятих критеріїв 

в процесі реалізації цілісної структури управління [40, 103] на рівні видів 

підготовки, формуванні цілісної структури підготовленості, кінцевого 

спортивного результату. Для цього в процесі моделювання 

морфофункціональних моделей використовують моделі функціонального 

забезпечення спеціальної працездатності, які прив'язані до структури 

змагальної діяльності і вимагають обліку кількісних і якісних характеристик 
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функціональних можливостей у взаємозв'язку з показниками змагальної 

діяльності спортсменів. 

У спеціальній літературі найчастіше такі критерії представлені в якості 

кількісних і якісних характеристики реакції кардіореспіраторної системи і 

енергозабезпечення роботи, наведені у відповідність з показниками 

ергометричної потужності роботи, зареєстрованими на рівні реакції для 

кожного спортсмена [44].  

У спеціальній літературі широко представлені кількісні та якісні 

характеристики, а також ступінь взаємозв'язку показників функціональних 

можливостей і працездатності спортсменів в різних видах спорту [54, 115, 

168]. Ці характеристики лягли в основі формування нормативних рівнів реакції 

і показників працездатності в процесі моделювання структур функціонального 

забезпечення загальної і спеціальної працездатності спортсменів [161]. Цей 

вид моделювання, найбільш поширений в циклічних видах спорту, де умови 

вимірювання найбільш стандартизовані (наприклад, тест Купера). 

Представлені окремі дані підготовки і підготовленості в ігрових видах спорту, 

зареєстровані в процесі моделювання видів ігрової активності (наприклад тест, 

Йо-Йо). 

Є підстави вважати, що моделювання на основі оцінки взаємозв'язку 

параметрів ергометричної потужності, функціональної підготовленості та 

змагальної діяльності є найбільш складним в видах спорту, що поєднують в 

собі спорт і мистецтво. У цих видах спорту змагальна діяльність 

характеризується великою варіацією технічних дій, способами їх реалізації, 

складністю і різноманітністю кінематичної і динамічної структури рухів [157]. 

Так в процесі танцювання змагальна діяльність спортсменів у 

спортивних танцях супроводжується постійними пересуваннями по паркету, 

які з'єднуються паралельно і (або) послідовно виконаними поворотами або 

обертаннями корпусу, підйомами, спусками, нахилами, окремими рухами рук 

і ніг, окремими частинами корпусу (стегнами, пресом і т. д.). У стандартній 

програмі широко використовуються статичні положення - пози, при виконанні 
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яких спортсмени деякий час знаходяться без руху. Ці відмінності характерні 

для окремих танців стандартної європейської та латиноамериканської 

програми [121, 138, 160]. Все це робить стандартизацію танцювальних дій 

досить умовною.  

Крім усього цього унікальність спортивних танців полягає у формуванні 

цілісної структури підготовленості пари, де мова йде про високу координацію 

технічних, хореографічних, інших спеціальних якостей, умінь і навичок 

партнера і партнерки, а також про інтегральні рівні функціональної готовності, 

які забезпечують здатність показу особливої майстерності в процесі роботи з 

високою інтенсивністю змінного і повторного характеру, особливо в процесі 

розвитку стомлення. Останній фактор набуває все більшого значення в силу 

високих вимог до функціонального забезпечення спеціальної працездатності. 

Це пов'язано з тим, що за даними провідних фахівців з фізичної підготовки та 

функціональної підготовленості в спортивних танцях  вимоги до розвитку 

кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення роботи, за окремими 

характеристиками відповідають характеристикам кваліфікованих спортсменів 

в циклічних видах спорту з проявом витривалості [114, 117, 120]. Це чітко 

видно за показниками максимального споживання О2, рівнем концентрації 

лактату крові, за питомими показниками легеневої вентиляції, виділення СО2, 

споживання О2 [112, 113].    

Все це робить процес моделювання функціонального забезпечення в 

спортивних танцях досить складним. Його розробка і реалізація вимагає 

проведення спеціального аналізу, в якому враховуються загальнотеоретичні 

закономірності моделювання, спеціальні критерії, характерні для видів спорту, 

які об'єднують спорт і мистецтво і високоспецифічні кількісні та якісні 

характеристики функціонального забезпечення спеціальної працездатності і 

змагальної діяльності в спортивних танцях.   
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1.2. Загальні і специфічні функції моделювання функціональної 

підготовленості та спеціальної працездатності кваліфікованих 

спортсменів у спортивних танцях  

 

У сучасному спорті моделювання спортивної підготовки розглядається 

як інтегрована складова системи управління тренувальним процесом 

спортсменів, який формує функціональні зв’язки контролю, відбору, 

планування, засобів тренування, формує моделі підготовки і підготовленості 

[40]. 

Згідно з теорією спорту, під моделлю «…прийнято розуміти зразок 

(уявний або умовний) того або іншого об'єкта, процесу або явища». Одним із 

ключових напрямків використання моделювання у спорті є «…перенесення 

експериментально проведених наукових досліджень у практичну сферу 

спорту. При цьому важливий не аналіз моделей як квазі об'єктів для одержання 

теоретичного знання, а їх практична реалізованість. Таку роль відіграють 

численні морфофункціональні моделі при розв'язанні завдань спортивного 

відбору й орієнтації, моделі підготовленості та змагальної діяльності – при 

побудові тренувального процесу» (с. 445 [40]) 

У сучасному спорті морфофункціональні моделі характеризують 

взаємозв'язок функціональної підготовленості та структури змагальної 

діяльності. У сукупності зазначені взаємозв'язки інтегровані в структури 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності. На думку фахівців 

з функціональної підготовленості спортсменів [30] смисловий зміст терміну 

«функціональне забезпечення спеціальної працездатності» найбільш точно 

формує уявлення про спеціалізовану спрямованості тренувального процесу з 

урахуванням закономірностей біологічної адаптації організму до специфічних 

навантажень, характерним для конкретного виду спорту, змагання. 

Специфічність функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності в спортивних танцях має яскраво виражений характер. З одного 

боку, підготовка і підготовленість підпорядковується узагальненим формам 
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структурного аналізу, який включає контроль, оцінку та інтерпретацію 

показників функціональної підготовленості та змагальної діяльності - 

швидкості розгортання реакцій (швидкої кінетики), стійкого стану, компенсації 

стомлення; з іншого боку вимагає врахування високоспецифічних чинників 

забезпечення і реалізації змагальної діяльності в спортивних танцях.  

До найбільш важливих високоспецифічних факторів забезпечення і 

реалізації змагальної діяльності спортсменів-танцюристів відносять [2, 11, 

110, 151, 162, 176]: 

- унікальну темпо-ритмову структуру рухів. Постійні зміни темпу і 

ритму танцювання пов'язані з високим ступенем напруги організму під 

впливом не тільки високої потужності реакції кардіореспіраторної системи і 

енергозабезпечення, скільки енерговитратних перехідних процесів 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності танцюристів; 

- синхронну роботу партнера і партнерки, формування єдиних 

композиційних дій в процесі танцювання; 

- синхронізацію рівня і структури функціональної підготовленості 

партнера і партнерки. Відмінності рівня і структури функціональної 

підготовленості особливо проявляються в процесі розвитку стомлення і 

суттєво впливають на рівень демонстрації майстерності танцюристів;   

- специфічні прояви реакції кардіореспіраторної системи, пов'язані з 

естетичним сприйняттям танцювання і їх впливом на оцінки суддів. В першу 

чергу мова йде про частоту і глибині дихання; 

- знижені можливості управління процесами стомлення; 

-відновлення в період відпочинку між турами танцювання, півфіналом і 

фіналом. Мова йде про складність (відсутність можливості) використовувати в 

процесі змагальної діяльності широкий спектр позатренувальних впливів 

(масажу, ерго маніпуляцій, відновлювальних вправ і т. П.), характерних для 

інших видів спорту. Знижені можливості застосування впливів для стимуляції 

відновлення і спеціальної працездатності, пов'язані з наявністю специфічних 

форм забезпечення змагальної діяльності, в тому числі макіяжу, бальних 
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костюмів, загального зовнішнього вигляду. 

– цільові установки функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності, спрямовані не стільки на демонстрацію фізичних кондицій, 

скільки на формування умов підтримки стійкого стану функцій організму і 

спеціальної працездатності, в основі якої лежить демонстрація специфічних 

проявів майстерності спортсменів-танцюристів. 

 

Очевидно, що все це висуває особливі вимоги не тільки до рівня 

технічної, хореографічної, психологічної, інтегральної (спеціальної змагальної 

підготовки), але і до структури енергозабезпечення, де виділені провідні 

компоненти функціонального забезпечення змагальної діяльності [25, 106, 173, 

175]. 

Результати досліджень, представлені в спеціальній літературі [24, 70], 

показали, що провідні компоненти енергозабезпечення роботи танцюристів 

пов'язані не стільки з проявом потужності енергетичних реакцій, скільки з 

ефективністю енергетичної підтримки роботи м'язів протягом всього періоду 

танцювання, тобто мова йде про ефективність використання аеробного і 

анаеробного резерву - ємності енергозабезпечення.  

Все це свідчить про необхідність приведення кількісних і якісних 

характеристик підготовленості танцюристів у відповідність зі структурою і 

специфічними вимогами змагальної діяльності. Згідно з даними спеціальної 

літератури, найбільш ефективним інструментом вирішення поставлених 

питань є моделювання. При цьому мова йде не тільки про обґрунтування 

кількісних і якісних характеристиках моделей підготовленості, але і про 

реалізацію модельно-цільового підходу до моделювання підготовленості на 

підставі системних взаємозв'язків компонентів управління.  

На думку Л. П. Матвєєва [29] застосування модельно-цільового підходу 

дозволяє сформувати модельні системи на підставі теоретичних і емпіричних 

знань, коли відчувається недолік кількісних характеристик підготовки і 

підготовленості спортсменів. У конкретному випадку моделювання в 



38 
 

  

спортивних танцях, мова йде про формування морфофункціональних моделей 

підготовленості на підставі відомих кількісних і якісних характеристик 

функціональної підготовленості танцюристів, а також на реалізації нового 

підходу, який дозволяє оцінити провідні компоненти функціонального 

забезпечення спеціальної працездатності - здатність до швидкого розгортання 

функцій, стійкий стан функцій і працездатності, компенсації стомлення. Слід 

врахувати, що все це необхідно зробити стосовно специфічних умов зміни 

інтенсивності роботи, близьким до «фартлек», тобто постійної зміни темпу і 

ритму танцю. 

 Очевидно, що реалізація цього процесу заснована на аналізі 

взаємозв'язку показників структурних компонентів змагальної діяльності та 

структурних компонентів змагальної діяльності. При цьому слід врахувати 

дані представлені M. Faina [78], M. Wayon [172] та інших авторів, що кількісні 

характеристики функціональних можливостей в процесі виконання півфіналу 

і фіналу програми змагань, відрізняються. 

Іншим важливим аспектом реалізації модельно-цільового підходу є 

вибір системи контролю, тобто інструментів реєстрації показників, способів 

оцінки та їх інтерпретації з урахуванням цільових установок спеціальної 

підготовленості. Це вимагає вибору оціночних характеристик не тільки самого 

спортсмена, але пари, де чітко виявляються спеціальні параметри 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності для партнера або 

партнерки, для інтегральної характеристики підготовленості. У спеціальній 

літературі увагу приділено оцінці відмінностей функціональної 

підготовленості партнера і партнерки на підставі вимірювання та інтерпретації 

потужності аеробних і анаеробних процесів, реакції кардіореспіраторної 

системи [81, 174]. Разом з тим, кількісних і якісних характеристик структурних 

компонентів функціональних можливостей спортсменів-танцюристів, які 

дозволяють враховувати ефективність функціонального забезпечення 

спеціальної працездатності виявлено явно не достатньо.  

Окремі результати досліджень, представлені Лі Бо [22], І. М. 
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Сороновичем [46] свідчать про можливість і необхідність проведення такого 

аналізу на підставі узагальнених характеристик підготовленості пари. У 

роботах авторів мова йде про способи контролю, оцінки та розвитку 

показників швидкості розгортання, стійкості кінетики і рухливості в умовах 

розвитку стомлення реакції кардіореспіраторної системи і аеробного 

енергозабезпечення роботи. При формуванні значущості зазначених 

компонентів для оцінки структури підготовленості, в якості структурних 

компонентів в функціонального забезпечення спеціальної працездатності, ці 

компоненти розглянуті не були. Разом з тим обґрунтування значущості 

зазначених характеристик підготовленості для спортсменів-танцюристів, а 

також відсутність достовірних відмінностей показників у партнерів і 

партнерок показали нові можливості інтерпретації зазначених характеристик 

для оцінки функціональної готовності пари. При цьому підкреслили, що такого 

роду можуть бути оціночні критерії, використані виключно в результаті 

тестування в процесі моделювання змагальної діяльності спортсменів у 

спортивних танцях. 

В цілому, узагальнені дані спеціальної літератури чітко вказують на 

наявність широкого спектра показників функціональних можливостей 

спортсменів танцюристів, які більшою мірою характеризують потенціал 

спортсменів, «базову» основу забезпечення спеціальної підготовки. Разом з 

тим, кількісні та якісні характеристик реалізаційного потенціалу 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності, представлені 

вкрай недостатньо. На думку ряду авторів це приносить певні труднощі для 

формування спеціалізованої спрямованості спеціальної фізичної підготовки в 

спортивних танцях. Особливо це проявляється при вирішенні 

високоспецифічних завдань функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності, в першу чергу при вирішенні проблеми демонстрації 

артистичної майстерності спортсменів-танцюристів в умовах постійної зміни 

темпу і ритму роботи, а також на тлі розвитку втоми [37]. 

Склалося виразне розуміння того, що моделювання в спортивних танцях 
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може бути засноване на реалізації загальних, специфічних (для виду спорту) і 

високо індивідуальних підходах до аналізу, вибору показників, їх реєстрації та 

трактування, а також способам імплементації в практику. 

 Інструментом наукового пошуку, який дозволить сформувати науково-

методичний підхід до формування моделювання в якості структурного 

компонента управління тренувальним процесом спортсменів-танцюристів. 

 

1.3. Функції моделювання на системному рівні управління 

спеціальною фізичною підготовкою спортсменів-танцюристів 

 

Висновки, отримані в результаті систематизації та узагальнення даних 

спеціальної літератури, свідчать, що питання моделювання розглядаються на 

різних рівнях. На кожному рівні розглядають специфічні питання 

вдосконалення структурних компонентів спортивної підготовки. 

Відповідно до сучасної теорії спорту функції моделювання 

розглядаються: 

– в процесі розробки моделей підготовки [38]; 

– в процесі розробки моделей підготовленості [43]; 

– на рівні реалізації змагальної діяльності [156]. 

 

Їх реалізація відбувається на рівні: 

➢ на рівні системної взаємодії функцій управління - планування, 

прогнозування, контролю, відбору та оцінки перспективності спортсменів, 

розробки режимів тренувальних навантажень, вправ, занять, періодизації 

мікро, мезо і макроструктур тренувального процесу [40, 158]; 

➢ на рівні системної організації видів спортивної підготовки - 

технічної, тактичної (техніко-тактичної), фізичної, функціональної, 

інтегральної [39, 92, 93, 152]; 

➢ на рівні моделювання цілісних структур спортивної підготовки 

(модель підготовки до головного змагання року, сезону і т. п.) [40]; 



41 
 

  

  

Очевидно, що представлені структурні компоненти системи 

моделювання взаємопов'язані і являють собою структуру взаємопов'язаних 

компонентів з ієрархічною співпідпорядкованістю. Кожен із зазначених 

компонентів також має свою оригінальну структуру, пов'язану зі структурною 

організацією спортивної підготовки, а також зі специфічними особливостями 

забезпечення і реалізації змагальної діяльності в кожному виді спорту. 

Реалізація моделювання як цілісного процесу має свої загальні 

закономірності, а також специфічні особливості, систематизація та 

узагальнення яких більшою мірою спирається на емпіричні знання, а також 

науково-методичні розробки, представлені в «родинних» видах спорту, 

конкретному випадку на види спорту, які синтезують в собі спорт і мистецтво. 

Синтез наукових і емпіричних знань, логічний аналіз лежить в основі 

реалізації принципів модельно-цільового підходу до вирішення проблем 

спортивної підготовки в видах спортивної діяльності, де відчувається явний 

недолік системної організації спортивної підготовки, особливо видів 

підготовки, потребують врахування певних закономірностей, в першу чергу 

закономірностей біологічної адаптації організму до напруженої рухової 

діяльності. 

Систематизація видів моделювання, оптимізація структури 

моделювання на основі виділення головних компонентів, визначення їх ролі та 

взаємозв'язку в структурах спортивної підготовки в конкретному виді спорту, 

змагання, спеціалізації дозволить обґрунтувати «дорожню карту» - шляхи 

підвищення системної організації тренувального процесу. 
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1.4. Види моделей функціональної підготовки і підготовленості 

спортсменів 

 

1.4.1. Узагальнені морфофункціональні моделі підготовленості 

спортсменів-танцюристів 

  

Аналіз спеціальної літератури свідчить, що найбільш поширеними 

видами моделей є узагальнені моделі підготовки і підготовленості. 

В якості найбільш універсальною узагальненої моделі в спорті 

розглядаються моделі змагальної діяльності. Узагальнена модель виконує 

функції моделювання якщо вона формує вимоги до підготовки і 

підготовленості спортсменів. Як правило, в процесі аналізу розглядаються 

характеристики, які формують не тільки зміст змагальної діяльності, а й 

важливі структурні компоненти навантаження - темп, ритм, інтенсивність, 

величину впливу, співвідношення навантаження і відпочинку. 

У таблиці 1.1. і 1.2. на прикладі латиноамериканської програми і 

стандартної європейської моделі Відкритого Чемпіонату Великобританії (м. 

Блекпул) представлені узагальнені моделі змагальної діяльності в спортивних 

танцях [137]. 

У таблицях представлена темпо-ритмова структура змагальної 

діяльності спортсменів-танцюристів, інтенсивність і параметри 

співвідношення роботи та відпочинку кожної програми. 

 У таблицях чітко проглядаються всі параметри роботи, які формують 

навантаження, і як наслідок вимоги до рівня функціональної підготовленості 

спортсменів у спортивних танцях, які спеціалізуються в латиноамериканській 

програмі. 

 Відмінності темпо-ритмової структури і інтенсивності танцювання 

стандартної європейської та латиноамериканської програми визначають 

відмінності вимог до рівня функціональної підготовленості спортсменів-

танцюристів. 
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Таблиця 1.1 

Модель змагальної діяльності в спортивних танцях 

латиноамериканської програми [137] 

Танець Темп танцю Варіанти мелодій і тривалості 

танцю 

Самба 50-52 тактів/хв the real party – 2 хв 15 с 

Ча-Ча-Ча 30-32 тактів/хв rico Vacilion - 2 хв 19 c 

dansero – 2 хв 15 с 

Румба 25-27 тактів/хв one Moment In Time - 2 хв 19 с 

the Power Of Love – 2 хв 53 с 

Пасодобль 60-62 тактів/хв don Jose - 1 хв 47 с 

conquistador - 2 хв 03 с 

Джайв 42-44 тактів/хв keep It Movin - 2 хв 22 с 

Тривалість перерви між танцями становить одну хвилину 

 

Таблиця 1.2 

Модель змагальної діяльності в спортивних танцях стандартної  

європейської програми [137] 

Танець Темп танцю Варіанти мелодій і тривалості 

танцю 

Повільний вальс 28-30 тактів/хв never let me go – 2 хв 20 с 

Танго 31-33 тактів/хв Rico Vacilion- 2 хв 15 c 

Віденський вальс 58-60 тактів/хв One momentin time - 2 хв 28 с 

Повільний фокстрот 28-30 тактів/хв Don Jose- 2 хв 30 с 

Квікстеп 58-60 тактів/хв Keep itmovin- 2 хв 20 с 

Тривалість перерви між танцями становить одну хвилину 

 

 Узагальнені моделі підготовленості висувають загальні вимоги до 

спортсмена, команді; в спортивних танцях - парі, партнеру, партнерці. 

Кількісні та якісні характеристики узагальнених моделей як правило 

включають критерії «професійної» придатності спортсменів до заняття тим чи 

іншим видом спорту. Найбільш поширеними формами узагальненої моделі в 

спортивних танцях є структура суддівської оцінки виконання програми, 

характеристики інтегральної підготовленості пари, специфічні кількісні та 

http://blackpool.hotmail.ru/1/Rico_Vacilion_cha.mp3
http://blackpool.hotmail.ru/1/Dansero_cha.mp3
http://blackpool.hotmail.ru/1/One_Moment_In_Time_rumba.mp3
http://blackpool.hotmail.ru/1/The_Power_Of_Love_rumba.mp3
http://favorite.newmail.ru/Don_Jose_pasodoble.mp3
http://favorite.newmail.ru/Conquistador_pasodoble.mp3
http://blackpool2.newmail.ru/files/Keep_It_Movin_jive.mp3
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якісні характеристики рухів спортсменів [10]. 

 Варіант моделі оцінки ефективності моделі підготовленості 

представлений Лі Бо [25] показаний в таблиці 1.3 

  

Таблиця 1.3 

Модель оцінка спеціальної підготовленості танцюристів [25] 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 
п

о
к
аз

н
и

к
и

 Моделювання змагальної діяльності 

до експерименту після експерименту 

сума позитивних 

оцінок в 1-5 танці 

су
м
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о
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н
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ів

 

С
у
м

а 
м

іс
ц

ь,
 

р
ей

ти
н

г 
п

ар
 *

 

сума позитивних 

оцінок в 1-5 танці 
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а 
о

ц
ін
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та
н
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ів

 

С
у
м

а 
м

іс
ц

ь,
 

р
ей

ти
н

г 
п

ар
 *

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

експериментальна група (n=12) 

 

55,0 52,5 42,5 42,5 37,5 230,0 

** 

35 70,0 65,0 55,0 50,0 45,0 285,0 

** 

22 

S 7,7 8,2 6,1 6,1 8,2 24,5 4,54 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 25,1 2,2 

контрольна група ((n=12) 

 57,5 50,0 42,5 42,5 35,0 227,5 42 60,0 55,0 47,5 40,0 35,0 237,5 56 

S 6,1 7,7 6,1 6,1 7,7 11,3 3,0 9,5 7,7 6,1 7,7 7,7 17,5 2,2 

 Примітки: * - рейтинг складений щодо всіх пар контрольної і 

експериментальної груп; ** - відмінності достовірні при р <0,05 

  

 В результаті аналізу показаний більш високий рівень спеціальної 

підготовленості, при цьому модель суддівської оцінки розглядається як модель 

контролю ефективності тренувального процесу танцюристів високої 

кваліфікації. 

 На підставі моделі контролю функціональних можливостей розроблені 

програми спеціальної фізичної підготовки. Варіанти такого роду моделей 

підготовки розглянуті в роботах І. М. Сороновича [47], Лі Бо [21], G. Rodas et 

al [146], D. Vissers et al [163]. Відмінною рисою моделювання спеціалізованої 

фізичної підготовки є підбір режимів спеціальної роботи на підставі 

оптимізації співвідношення "стресор - адаптація" стосовно до вимог 

функціональної підготовленості спортсменів-танцюристів в різних програмах 

x

x
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змагань в спортивних танцях. При цьому розглядаються індивідуальні рівні 

реакції у відповідність з модельними характеристиками функціональної 

підготовленості. 

 На їх основі стандартні моделі функціональної підготовленості 

коригуються з урахуванням індивідуальних особливостей реакції і уточненням 

на цій основі спеціалізованої спрямованості функціональної підготовки з 

урахуванням результатів контролю функціональних можливостей танцюристів 

в процесі моделювання змагальної діяльності. 

У спортивних танцях моделі, засновані на взаємозв'язку моделей 

підготовки та підготовленості представлені недостатньо. Як правило, 

моделювання ґрунтується на рішеннях приватних завдань функціональної 

підготовленості спортсменів-танцюристів. Їх структура і зміст, як правило, 

мають відношення до підвищення ефективності енергозабезпечення. При 

цьому мова йде про способи діагностики, інтерпретації та розвитку базових 

компонентів аеробної і анаеробної функції. Разом з тим, такого роду 

дослідження є важливою складовою процесу розвитку спортивних танців на 

етапі його становлення. Наведені в спеціальній дані свідчать, що моделювання 

підготовки на основі результатів тестування функціональних можливостей 

призвело до підвищення спеціальної працездатності, поліпшенню умов 

демонстрації технічного і артистичної майстерності спортсменів-танцюристів. 

Як правило, більшість робіт по функціональній підготовці в спортивних 

танцях присвячено констатації високих вимог до потужності і ємності системи 

енергозабезпечення роботи. Одними з перших, хто показав не тільки значення, 

але можливості розвитку функціональних можливостей спортсменів-

танцюристів був M. Faina [82], який на основі порівняння показників VO2 max 

і La max, зареєстрованих в стандартних умовах вимірювання і в процесі 

танцювання, розробив і представив рекомендації по збільшенню 

спеціалізованої спрямованості спеціальної фізичної підготовки в спортивних 

танцях. Сформований методичний підхід отримав розвиток в роботах M. Wyon 

[174], E. Redding [142], де проаналізовано ширший діапазон характеристик 
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кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення роботи, а також змін 

функціональних можливостей під впливом програми спеціальних занять. 

У продовженні зазначеного напрямку досліджень І. М. Соронович [47] 

проаналізував структуру функціональних можливостей танцюристів, виділив 

її провідні компоненти. Показано, що провідним компонентом 

функціональних можливостей спортсменів-танцюристів є аеробне 

енергозабезпечення роботи. При цьому виділені провідні компоненти 

аеробних функцій - швидкість розгортання (швидка кінетика) реакції, стійкість 

і рухливість реакції в умовах розвитку стомлення (кількісні та якісні 

характеристики компонентів наведені нижче, в контексті логіки викладу 

матеріалу). Наведені методичні основи підготовленості отримали розвиток в 

роботах інших авторів. Найбільш характерні ознаки моделювання підготовки 

на основі даних аеробної підготовленості спортсменів представлені Лі Бо як 

програми спеціальної аеробної підготовки [21], І. М. Сороновича - на розвиток 

функціонального забезпечення спеціальної витривалості [47] і 

функціональних можливостей спортсменів-танцюристів з урахуванням 

відмінностей підготовленості партнера і партнерки [49]. 

Систематизація даних спеціальної літератури, представлених на 

сучасному етапі розвитку спортивних танців як виду спорту (2005-2020 р.р.) 

вказала на наступні типологічні особливості функціональної підготовленості, 

кількісні та якісні характеристики функціональних можливостей, які 

використовуються в якості нормативної основи моделювання підготовки і 

підготовленості кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях. 

Практично у всіх роботах авторів, представлених вище, функція 

кардіореспіраторної системи і аеробного енергозабезпечення розглянута як 

один з важливих механізмів підтримки спеціальної працездатності 

(компенсації стомлення), а також інструмент підвищення енергетичного 

потенціалу спеціальної працездатності на основі збільшення частки 

економічного аеробного енергозабезпечення в умовах інтенсивної рухової 

діяльності повторного і змінного характеру. Так встановлено, що у елітних 
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спортсменів-танцюристів (партнери) в процесі виконання програми змагань 

рівень споживання О2 може досягати діапазону 60,0-65,0 мл·хв-1·кг-1, ЧСС - 

170,0-190,0 уд·хв-1, лактату крові - 10,0-14,0 ммоль·л-1 [65, 74, 135]. 

Систематизація даних спеціальної літератури дозволила виділити 

кількісні та якісні характеристики специфічних проявів функціонального 

забезпечення спеціальної працездатності, які лежать в основі діагностики, 

оцінки та інтерпретації результатів контролю спортсменів у спортивних 

танцях. Характерною особливістю результатів тестування функціональної 

підготовленості спортсменів-танцюристів був встановлений високий рівень 

індивідуальних відмінностей показників аеробних можливостей у 

кваліфікованих танцюристів однорідної групи. Згідно з узагальненими даними 

[95, 100, 104] у чоловіків (партнерів) і жінок (партнерок) найбільш високі 

відмінності відзначені щодо реакції: 

➢ легеневої вентиляції (величиною нелінійного відхилення VE від 

VO2,%) в період активного розвитку стомлення (% excess VE - 22,1 ± 5,9, V-

26,7% у партнерів; партнерок - 12,1 ± 3,2, V-26,4%). Ці характеристики реакції 

вказують на можливості дихальної компенсації метаболічного ацидозу; 

➢ швидкої кінетики реакції - швидкість розгортання аеробного 

енергозабезпечення (по Т50 реакції легеневої вентиляції - 32,3 ± 12,7 с., V-

39,1%; по Т50 реакції споживання О2 - 34,6 ± 12,7 с., V -36,8%); 

➢ стійкості аеробного енергозабезпечення (за часом підтримки 

реакції споживання О2 - 22,1 ± 6,6 с, V-29,7%). Цей тип реакції характеризує 

можливості розвитку реакції кардіореспіраторної системи в процесі сталого 

стану і в період компенсації стомлення. 

 

Всі показники мають відношення до характеристики реакції 

кардіореспіраторної системи на навантаження. За даними В. С. Міщенко та ін. 

[35], такого роду характеристики відображають реактивні властивості 

організму, які корелюють з рівнем функціональною готовністю спортсменів до 

напружених фізичних навантажень. 
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Важливо відзначити той факт, що наведені характеристики швидкої 

кінетики (швидкості розгортання реакції) реакції кардіореспіраторної системи 

і аеробного енергозабезпечення у жінок достовірно не відрізнялися [31]. В 

силу цього ряд фахівців пропонували використовувати зазначені 

характеристики в якості оцінки інтегральної функціональної підготовленості 

пари. 

Разом з тим, основні відмінності показників партнерів і партнерок 

відзначені за характеристиками потужності енергозабезпечення роботи і 

реакції дихальної компенсації метаболічного ацидозу. 

Так за узагальненими даними ряду авторів [69, 70] у жінок (партнерок) 

зареєстровані знижені показники реакції легеневої вентиляції і споживання О2. 

Показники максимальної легеневої вентиляції в східчасто-зростаючому тесті 

знаходилися в межах 52,1-79,2 л • хв-1, при цьому V-17,8-20,0%; 

максимального споживання О2 38,2 ± 48,1 л • хв-1 • кг-1, V-7,1-8,2%), час 

підтримки реакції споживання О2 (в степ тесті) - 18,1-36,3 с., V-22,1-33,0%). 

Особливо відзначалися показники реакції дихальної компенсації 

метаболічного ацидозу, яка достовірно відрізнялася від середньостатистичних 

показників у партнерів (% excess VE - 5,1-13,1, V-29,1-58,2%). Разом з тим. 

відмінності швидкої кінетики (швидкості розгортання аеробного 

енергозабезпечення) у жінок відзначені в меншій мірі, ніж у чоловіків, і 

знаходилися в межах 15,6-17,9%. Рівні реакції легеневої вентиляції 

споживання О2 і в зоні ПАНО були, відповідно, 62,0 ± 82,7% і 48,1-65,6% у 

чоловіків, 58,9 ± 78,7% і 35,6-49,3 % у жінок. 

Важливо відзначити, що наведені характеристики реєструвалися в 

умовах стандартних навантажень (рівномірна стандартна робота і степ тест). 

В силу цього наведені дані можуть розглядатися в якості показники 

узагальнених моделей підготовленості, які характеризують потенціал 

спортсменів-танцюристів. 

Значний діапазон індивідуальних відмінностей показників практично 

всіх показників вимагає їх систематизації, і приведення у відповідність з 



49 
 

  

нормативним і наднормативних рівнем. Такого роду аналіз відповідає 

концепції формування узагальнених (групових) та індивідуальних моделей 

підготовленості, де останні вказують на найбільш високі (унікальні) рівні 

підготовленості. Такого роду виділення для спортсменів-танцюристів є 

актуальним в силу того, що в спеціальні літературі представлені унікальні 

показники потужності аеробного і анаеробного енергозабезпечення. Їх оцінка 

вимагає застосування спеціальних критеріїв в силу необхідності збереження 

значущості діапазонів, які орієнтовані на середньостатистичні характеристики 

реакції, характерні для більшості спортсменів однорідної групи. 

Останнім часом у спеціальній літературі все частіше представлені 

кількісні та якісні характеристики морфофункціональних моделей 

підготовленості спортсменів-танцюристів. У більшості випадків вони 

пов'язані з констатацією нормативних параметрів реакції, при цьому вони мало 

пов'язані з практичною стороною їх реалізації в системі спеціальної фізичної 

підготовки в спортивних танцях [67]. До таких характеристик відносять 

показники аеробного і анаеробної потужності, пікові показники реакції 

дихання, ЧСС і інші характеристики. 

Вирішення протиріччя між обґрунтованістю використання такого роду 

характеристик в системі підготовки спортсменів пов'язано з думкою ряду 

авторів, які запропонували використовувати зазначені вище показники в якості 

потенціалу функціональних можливостей танцюристів, за умови застосування 

додаткових критеріїв, що характеризують можливості його реалізації в процесі 

змагальної діяльності в спортивних танцях [94]. Йдеться про 

морфофункціональні моделі, які включають дві групи показників, що 

характеризують функціональний потенціал спортсменів-танцюристів, а також 

специфічні характеристики, які вказують на можливість його реалізації в 

процесі спеціальної підготовки в спортивних танцях [126, 131]. 

Таким чином, до узагальнених морфофункціональних моделей 

відносять характеристики реакції кардіореспіраторної системи і 

енергозабезпечення роботи, де виділені універсальні характеристики 
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споживання О2, концентрації лактату крові, реакції дихання, частоти серцевих 

скорочень. Специфічність цих показників для спортсменів-танцюристів 

полягає в необхідності оцінки виключно відносних показників споживання О2 

(VO2 max / kg) [145], а також ємності гліколітичного енергозабезпечення 

(визначення рівня концентрації лактату крові згідно з протоколом вимірювання 

ємності систем енергозабезпечення роботи в стандартних умовах) [109]. 

Звертає на себе увагу необхідність вимірювання саме ємності (не потужності) 

гліколітичного енергозабезпечення, тобто енергетичної функції, яка забезпечує 

ефективний м'язовий метаболізм протягом періоду часу, що регламентується 

тривалістю змагальної діяльності [138]. 

Згідно з даними, наведеними в спеціальній літературі, до 

функціонального потенціалу можуть бути віднесені характеристики кінетики 

реакції кардіореспіраторної системи і аеробного енергозабезпечення роботи, а 

саме - швидкості розгортання, стійкість кінетики, рухливість реакцій в умовах 

розвитку стомлення в процесі повторної і змінної рухової активності [118, 122]. 

Останні дані спеціальної літератури, відносять до потенціалу 

спортсменів, в тому числі спортсменів-танцюристів характеристики швидкої 

кінетики реакції кардіореспіраторної системи на зміни гомеостазу під впливом 

навантажень високої інтенсивності [78, 128, 129]. До них відносять 

характеристики парціального тиску СО2 (PaCO2), виділення СО2, і пов'язані з 

ними характеристики реакції легеневої вентиляції. Високі значення Eq PaCO2 

і Eq VCO2 свідчать про високу реактивність кардіореспіраторної системи, і як 

наслідок схильності до високої швидкості розгортання та ступеня стійкості 

реакції в процесі виконання навантажень з високою інтенсивністю. 

Очевидно, що такого роду узагальнені характеристики реакції 

кардіореспіраторної системи не стільки впливають на прояв спеціальної 

працездатності, скільки лежать в основі «запасу міцності» працездатності, 

функціонального резерву організму спортсмена в умовах напружених 

тренувальних і змагальних навантажень спортсменів-танцюристів. 

Відповідно до теорії спорту, зокрема обґрунтування функцій управління 
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спортивним тренуванням в процесі багаторічної підготовки узагальнені моделі 

найбільш доцільно використовувати на етапі підготовки до вищих досягнень 

[40]. У цей період узагальнені моделі найбільшою мірою корелюють з іншими 

функціями управління, в першу чергу з функціями відбору і оцінки 

перспективності юних спортсменів. Очевидно, що такого роду критерії у 

спортсменів-танцюристів і представників циклічних видів спорту істотно 

відрізняються. Однак об'єктивні критерії функціональної підготовленості 

характерні для кінця пубертатного періоду вікового розвитку підлітків є 

універсальними для представників всіх видів спорту. Одним з найбільш 

універсальних критеріїв такого роду є рівень розвитку і ступінь індивідуальної 

схильності до високої потужності киснево-транспортної системи забезпечення 

напружених фізичних навантажень. Ці критерії чітко проглядатися за рівнем 

споживання О2 на рівні ПАНО (окислювальні можливості мускулатури), 

максимального споживання О2 і легеневої вентиляції (системи киснево-

транспортного забезпечення). Їх високий рівень розвитку свідчить про хороші 

передумови для прояву в майбутньому високоспеціалізованих компонентів 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності у багатьох видах 

спорту, в тому числі в спортивних танцях. 

 

1.4.2. Групові морфофункціональні моделі підготовленості 

спортсменів-танцюристів 

 

 Групові моделі підготовленості орієнтовані на еталонні кількісні та 

якісні характеристики предметів і явищ, заснованих на єдиних типологічних 

ознаках. 

У спорті такого роду відмінності показані на прикладі ряду видів спорту, в яких 

змагальна діяльність відрізняється по структурі, змісту, глибині впливу і 

спрямованості навантаження.  

 У веслуванні на байдарках і каное групові моделі пов'язані з кількісними 

і якісними характеристиками видів змагань (байдарка і каное), кваліфікацією, 
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спеціалізацією (дистанції 200 м, 500 м, 1000 м), статі, віку [5, 119]. 

 В ігрових видах спорту найбільш характерні групові моделі, показані на 

прикладі техніко-тактичної підготовленості, зокрема на прикладі ігрової 

діяльності в атаці, обороні, при переході від оборони до атаки і т. д. [154, 165]  

  У видах спорту, які об'єднують в собі спорт і мистецтво, групові моделі 

підготовленості показані на прикладі видів артистичної гімнастики [56], 

гімнастики [125], синхронного плавання [43], спортивних танців [20]. 

 У спортивних танцях групові морфофункціональні моделі представлені 

на рівні моделі функціональної підготовленості та спеціальної працездатності 

в стандартній європейській програмі. І. М. Соронович [47] представив 

багатокомпонентну модель, структура якої включала такі компоненти: 

1. Швидкість розгортання реакцій і рухливість в умовах наростаючого 

стомлення – Т50 VE, с; Т50 VO2, с; Т50 CO2, с; % excess VE, % 

2. Потужність кардіореспіраторної системи – V'E АнП, л∙хв-1; V'E max, л∙хв-

1; V'O2 max, мл∙хв-1∙кг-1 

3. Стійкість кардіореспіраторної системи до наростання метаболічного 

ацидозу – V'E∙V'O2
-1 АнП, у. о.; V'E∙V'CO2

-1 АнП, у. о.; V'E∙V'CO2
-1 max, у. 

о. 

  

 Наведені фактори побудовані відповідно до їхнього рейтингу. 

Значимість кожного фактора відповідно 30,7%, 27,9% і 24,9%. 

 Згідно з наведеним вище якісним характеристикам, І. М. Соронович [48] 

представив значення модельного діапазону. При цьому мова йде про групові 

моделі не тільки представників стандартної європейської програми, а й групові 

моделі функціональної підготовленості партнерів і партнерок.  

 Ці дані представлені в таблиці 1.4. 

 

 

 

Таблиця 1.4 
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Моделі функціональної підготовленості партнерів і партнерок, n=24 [47] 

Показники 

Значення показників 

партнери партнерки 

модельний діапазон 

Т50 VE, с з.р. * < 20,6 – 33,2 > п.р.** з.р. * < 23,6 – 31,6 > п.р.** 

Т50 VO2, с з.р. < 22,7 – 33,9 > п.р. з.р. < 25 – 33,6 > п.р. 

Т50 CO2, с з.р. < 20,9 – 32,1 > п.р. з.р. < 23,7 – 32,3 > п.р. 

% excess VE, % з.р. < 11,3 – 25,7 > п.р. з.р. < 8,8 – 16,6 > п.р. 

V'E АнП, л·хв-1 з.р. < 52,5 – 80,3 > п.р. з.р. < 36,5 – 50,5 > п.р. 

V'E max, л·хв-1 з.р. < 96,9 – 130,5 > п.р. з.р. < 52,3 – 76,9 > п.р. 

V'O2 max, мл·хв-1·кг-1 з.р. < 51,2 – 57,4 > п.р. з.р. < 39,6 – 49,4 > п.р. 

V'E·V'O2
 АнП-1 з.р. < 23,6 – 30,2 > п.р. з.р. < 21,5 – 29,1 > п.р. 

V'E·V'CO2
 АнП-1 з.р. < 21 – 24,4 > п.р. з.р. < 21,6 – 27 > п.р. 

V'E·V'CO2
-1max з.р. < 24,8 – 32,6 > п.р. з.р. < 20,3 – 28,7 > п.р. 

Примітки: *з. р. – знижений рівень показника;  

         **п. р. – підвищений рівень показника 

 

1.4.3. Індивідуальні морфофункціональні моделі 

підготовленості спортсменів 

 

Процес формування індивідуальних моделей є природним 

продовженням створення узагальнених і групових моделей. Їх структура і 

спрямованість на взаємодію з іншими функціями управління повністю 

збігається з умовами і цільовими установками моделювання юних 

кваліфікованих спортсменів і дорослих кваліфікованих спортсменів. Йдеться 

про виділення найбільш високих (унікальних) кількісних характеристик 

підготовки або підготовленості, які мало ув'язуються в узагальнені критерії. 

Реалізація зазначених характеристик вимагає спеціального обліку і 

застосування високоіндивідуальних методів тренувального процесу. Це чітко 
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показано, як на прикладі циклічних, ігрових видів спорту, так і на прикладі 

видів спорту, які об'єднують в собі спорт і мистецтво.           

У спеціальній літературі вказані показники потужності аеробного і 

анаеробного енергозабезпечення у чоловіків в циклічних видах спорту в межах 

VO2 max – 6,2-6,6 л·хв-1, 72,0-78,0 та більше мл·хв-1·кг-1 , La max – 20,0-24.0  

ммоль·l-1; в спортивних танцях відповідно – 5,0-5,6 л·хв-1,  60,0-66,0 та більше 

мл·хв-1·кг-1 , La max – 15,0-18.0  ммоль·l-1 [26]. 

Особлива увага в моделюванні приділена моделюванню підготовки. У 

спеціальній літературі, на прикладі веслування на байдарках і каное, 

представлені індивідуальні моделі підготовки спортсменів високого класу, які 

завоювали перші місця на олімпійських іграх і чемпіонатах світу. На прикладі 

веслування академічного, представлена модель підготовки екіпажу до 

чемпіонату світу, де були завойовані золоті медалі і встановлений рекорд 

швидкості. 

Очевидно, що індивідуальні моделі підготовки та підготовленості не 

завжди вкладаються в загальноприйняті методичні принципи спортивної 

підготовки, проте їх вивчення і формування нових закономірностей надає 

новий імпульс розвитку сучасної спортивної науки. 

 

1.5. Фактори, які визначають ефективність формування 

функціональних моделей підготовленості спортсменів у спортивних танцях 

 

 Методичною основою формування моделей є вибір інформативних 

показників, які окремо, або в сукупності дають кількісну і якісну 

характеристику підготовки і підготовленості спортсменів. Ці дані широкого 

представлені вище. 

В процесі моделювання важливу роль також відіграють методичні основи 

підготовки і підготовленості, їх систематизація з урахуванням закономірностей 

забезпечення і реалізації змагальної діяльності в конкретному виді спорту, виді 

змагань і т. п. 
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 Одночасно слід враховувати, що сучасні уявлення про моделювання 

вимагають обліку широкого спектру показників, які відображають специфічні 

прояви певного явища або дії. Наприклад, коли мова йде про потужності і 

ємності аеробного, або анаеробного енергозабезпечення, значення має вибір 

показників і умови тестування [28]. У зв'язку з цим в спортивних танцях мова 

йде про використання відносних показників аеробної потужності і 

специфічних характеристиках анаеробного енергозабезпечення, більше мають 

відношення до ємності алактатного (гліколітичного) енергозабезпечення. 

Одним з головних інструментів реалізації моделювання є застосування 

статистичних методів обробки результатом вимірювань функціональних 

можливостей і спеціальної працездатності спортсменів-танцюристів [83]. 

У зв'язку з цим представлені результати факторного аналізу, який 

дозволив виділити провідні характеристики функціональної підготовленості, а 

також компоненти, які на системному рівні формують структуру 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності спортсменів-

танцюристів для партнерів і партнерок в європейській стандартній програмі 

змагань [49]. 

Іншим ефективним статистичним інструментом показані результати 

вимірювань з використанням правил трьох сигм. Вибір одного з правил, в 

залежності від величини вибірки, дозволяє розподілити показники по 

модельним діапазонам - знижений, нормативний (середній), високий 

(унікальний) [1]. 

Систематизація науково-методичних основ теорії спорту, прикладної 

біології, теорії видів спорту, в тому числі видів спорту, які об'єднують спорт і 

мистецтво, а також емпіричних основ спортивної підготовки і наукової 

практики багато в чому надають осмисленість, логічну і спеціалізовану 

спрямованість моделювання. В роботах A. Diachenko et al [79] С. Ван [5], В. С. 

Мищенко и другие [33], В. М. Костюкевича [17], И. М. Сороновича [47], О. А. 

Шинкарук [60], Русанова О. и другие [45] де чітко показано можливості 

реалізації конкретної цільової спрямованості моделювання в системі 
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управління тренувальним процесом спортсменів високої кваліфікації [40]. 

Для цього провідні компоненти моделі підготовки та підготовленості 

вивчені на предмет їх взаємозв'язку з іншими компонентами управління, при 

цьому важливу роль відіграють параметри змагальної діяльності, які 

формують спеціалізовану спрямованість моделювання на всіх етапах 

реалізації цього процесу. Найвиразніше це показано на прикладі веслування на 

байдарках і каное, де моделі підготовленості були змістовної складової моделі 

підготовки на етапах спортивного удосконалення, де основоположною метою 

моделювання була реалізація змагальної діяльності. Це показано на прикладі 

функціональних моделей. Обґрунтовано їх роль і цільові установки в 

залежності від етапу спортивного вдосконалення. На етапі підготовки до 

вищих досягнень моделювання пов'язане з реалізацією відбору і формуванням 

прогнозу (перспективних можливостей спортсменів) на основі оцінки 

потенціалу спортсменів. На етапі реалізації індивідуальних можливостей 

йдеться про спрямованість моделювання на формування структури змагальної 

діяльності з урахуванням статі, віку, кваліфікації та спеціалізації спортсменів. 

У сукупності зазначені компоненти моделювання багаторічної підготовки, 

формують цілісну структуру - функціональну модель підготовки, спрямовану 

на формування, розвиток і реалізацію функціонального забезпечення 

спеціальної працездатності спортсменів. 

В процесі розробки функціональних моделей необхідно враховувати 

точність вимірювань, при цьому мова йде не тільки про якість апаратного 

забезпечення тестування. Застосування функціональних моделей вимагає 

сувору відповідність контролю, оцінки та інтерпретації його результатів у 

відповідність з віком і спеціалізацією спортсменів. Облік цих факторів має 

важливе значення в силу відмінностей вимог до структури функціональних 

можливостей юнаків (дівчат) і дорослих кваліфікованих спортсменів. 

У спеціальній літературі показані умови реалізації таких характеристик 

функціональних можливостей як аеробна потужність, анаеробна потужність і 

ємність [59].  
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Як правило, ці умови пов'язані з індивідуальною реакцією організму на 

«фізіологічні стимули» - гіпоксію, гіперкапнію, накопичення продуктом 

анаеробного метаболізму, реактивність нейродинамічних функцій і 

кардіореспіраторної системи на інтенсивне навантаження і роботу в умовах 

накопичення втоми [9, 130, 140, 168]. Чітко показано, що у юних 

кваліфікованих спортсменів реакція на ці стани істотно знижується, одночасно 

знижуються умови стимуляції функцій і можливості досягнення їх меж. З цим 

пов'язані відмінності умов тестування для діагностики VO2 max і La max, а 

також трактування зазначених характеристик в залежності від цільових 

установок тренувального процесу [122]. 

Особливу роль в сучасному моделюванні спортивної підготовки і 

підготовленості грає спрямованість всіх його компонентів на реалізацію 

структури змагальної діяльності. У практиці моделювання як правило 

використовуються моделі, які включають характеристики змагальної 

діяльності. Це можуть тимчасові, потужності, темпо-ритмові характеристики. 

В процесі оцінки функціонального забезпечення і реалізації змагальної 

діяльності використовуються набір специфічних характеристик, які 

відображають найбільш високий рівень реакції кардіореспіраторної системи, 

аеробного і анаеробного енергозабезпечення. цей підхід добре відомий в 

спортивних танцях [171]. 

При наявності найрізноманітніших підходів в процесі моделювання на 

основі оцінки функціонального потенціалу склалося чітке розуміння того, що 

зазначені показники не можуть дати повну (точну) характеристику специфіки 

функціонального забезпечення. Тим більше в спортивних танцях, де 

формування функціонального потенціалу і способи його реалізації значно 

відрізняються, особливо в процесі синхронізації підготовленості партнерів і 

партнерок. 

Сформувалося виразне розуміння того, що процес моделювання має 

враховувати наступні високоспецифічні чинники, які включають рівень 

підготовленості партнера, або партнерки, а також кількісні та якісні 
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характеристики, які враховують інтегральний рівень підготовленості пари. 

При цьому мова йде про високоспецифічні прояви функціональних 

можливостей спортсменів-танцюристів в процесі всього періоду змагальної 

діяльності.  

У зв'язку з цим склалися вимоги до кількісної та якісної оцінки 

функціонального забезпечення спортсменів-танцюристів, на основі виділення 

провідних компонентів функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності на основі виділення компонентів змагальної діяльності. Такий 

підхід показав свою ефективність в ряді видів спорту, де на основі оцінки 

структури змагальної діяльності, показані модельні характеристики швидкої 

кінетики реакцій, стійкості функцій і можливості компенсації стомлення [6, 34, 

55]. 

 

 Висновки до розділу 1  

 

 В системі підготовки кваліфікованих і висококваліфікованих 

спортсменів у спортивних танцях необхідна розробка системного підходу до 

моделювання функціонального забезпечення спеціальної працездатності. 

Саме цей компонент функціональних можливостей має високу специфічність 

і вимагає формування кількісних і якісних характеристик підготовки, які 

можуть сформувати спеціалізовану спрямованість спеціальної фізичної 

підготовки спортсменів-танцюристів. В основі системного підходу лежить 

реалізація модельно-цільового підходу в якості механізму реалізації 

моделювання в системі підготовки в спортивних танцях.  

 Застосування системного підходу необхідне в силу того, що 

моделювання розглядається на системному рівні, де виділені три ієрархічно 

підпорядковані функції моделювання - формування узагальнених, групових та 

індивідуальних моделей; реалізація моделювання в якості системного 

компоненту управління тренувальним процесом, забезпечення взаємозв'язку і 

взаємозалежності контролю, відбору, планування, прогнозування, розробки 
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тренувальних засобів; моделювання структур спортивної підготовки (фізичної, 

техніко-тактичної, інтегральної і т. п.). 

 Реалізація моделювання функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності вимагає вивчення і обґрунтування спеціальних критеріїв 

підготовленості, а саме кількісних і якісних характеристик початкової частини 

змагальної діяльності, її середини і завершальної фази. З цим пов'язана оцінка 

і вибір параметрів моделювання - швидкості розгортання (швидкої кінетики) 

реакції кардіореспіраторної системи, стійкості енергозабезпечення, ступенем 

компенсації стомлення. Традиційні для аналізу функціональної 

підготовленості танцюристів характеристики аеробного (VO2 max) і 

анаеробної потужності (La), реакції дихання (VE) і частоти серцевих скорочень 

не дають повної інформації про структуру реакції організму і її зміни в процесі 

виконання програми змагань.  

 Обґрунтовано необхідність пошуку критеріїв оцінки динамічних 

характеристик функціональних можливостей визначають характер змін 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності протягом усього 

періоду танцювання, а також вироблення критеріїв такої підготовленості для 

пари, для партнерів і партнерок.    

 Результати дослідження представлені в роботі автора [51]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Методи дослідження  

 

В процесі дисертаційного дослідження були використані наступні 

методи досліджень: 

Для вирішення поставлених завдань роботи застосовувалися наступні 

методи досліджень: 

2.1.1. Аналіз джерел наукової та спеціальної науково-методичної 

літератури та даних мережі Інтернет. 

2.1.2. Теоретичні методи дослідження. 

2.1.3. Педагогічне спостереження. 

2.1.4. Педагогічне тестування. 

2.1.4. Експертне оцінювання. 

2.1.5. Комплексні фізіологічні, ергометричні та педагогічні методи 

досліджень. 

2.1.6.1. Газоаналіз 

1.1.6.2. Біохімічні методи дослідження.  

2.1.6.3 Пульсометрія. 

2.1.7. Методи математичної статистики. 

 

2.1.1. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури та даних 

мережі Інтернет 

 

В процесі аналізу дані зарубіжної і вітчизняної літератури, джерел 

Інтернет систематизовані та приведені у відповідність з цільовими 

настановами  роботи. 

Проаналізовані методологічні, науково-методичні і прикладні підходи до 

формування і реалізації моделювання як функції управління спеціальною 
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підготовкою спортсменів, в тому числі у видах спорту, що об’єднують в собі 

спорт та мистецтво. 

Особлива увага  приділена вивченню методичних підходів до формування 

морфофункціональних моделей функціональної підготовки і функціональної 

підготовленості спортсменів.  

В роботі використані загальні положення про моделювання підготовки і 

підготовленості кваліфікованих спортсменів, представлених в сучасній теорії 

спорту [40], теоретичних, практичних і емпіричних методах, направлених на 

удосконалення функціональних можливостей спортсменів в різних видах 

спорту. в том числі в спортивних танцях [17, 29], сучасних теоретичних 

положень щодо організації і проведення діагностики функціонального стану, 

функціональних можливостей, спеціальної працездатності, оцінки і 

інтерпретації результатів контролю [32, 54], сучасних методів статистичного 

аналізу [1]. 

 

 2.1.2. Теоретичні методи дослідження 

 

Науковий аналіз проблеми і обґрунтування шляхів її вирішення 

проведено на підставі застосування теоретичних методів дослідження, а саме: 

Аналіз – це розкладання досліджуваного цілого на складові елементи, 

виділення окремих ознак і якостей явища. В дослідженні був використаний 

структурний (виявляються відношення і взаємозв’язки), функціональний 

(визначаються функціональні залежності), причинний (розкривається 

причинна зумовленість явищ) види аналізу, порушені філософські, 

педагогічні, дидактичні і методичні аспекти. В контексті дисертаційного 

дослідження розглядаються питання моделювання спеціальної підготовки 

спортсменів в спортивних танцях. Акценти в аналізі зроблені на структурних 

елементах функціональних можливостей спортсменів-танцюристів, а саме 

енергозабезпечення спеціальної працездатності. 
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Синтез – це возз’єднання елементів в цілісну структуру. В 

дисертаційній роботі розглянуті питання формування цілісної структури 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності спортсменів-

танцюристів. Для цього розглянуті компоненти реакції кардіореспіраторної 

системи, аеробного і анаеробного енергозабезпечення роботи  спортсменів-

танцюристів. На цій основі систематизовані провідні фактори функціональних 

можливостей у взаємозв’язку з компонентами змагальної діяльності в 

спортивних танцях. 

Порівняння складається із загальних і специфічних проявів 

функціональних можливостей спортсменів в різних видах спорту, видах 

спорту, що поєднують в собі спорт і мистецтво, і безпосередньо в спортивних 

танцях.  

Узагальнення. В процесі роботи узагальнені і виділені головні 

особливості функціонального забезпечення спеціальної працездатності 

танцюристів, визначені суттєві ознаки засобів спеціальної фізичної 

підготовки, спрямованої на підвищення потужності і ємності 

енергозабезпечення працездатності спортсменів-танцюристів. 

Конкретизація – це знаходження частинного критерію, що відповідає 

загальному поняттю моделювання спеціальної фізичної підготовки 

спортсменів-танцюристів.  

Систематизація. Ця операція була використана для систематизації і 

класифікації явища, їх розподілу по змістовим групам і за певними ознаками, 

а саме для формування узагальнених, групових та індивідуальних моделей 

підготовленості. 

 

Застосування вказаних інструментів дозволило сформувати направлення 

спеціального аналізу та використати принципи системного підходу у 

відповідності до цільових установок моделювання функціональної підготовки 

і підготовленості кваліфікованих спортсменів в спортивних танцях: 

Цілісність. Реалізація цього принципу дозволяє розглядати пару як 
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цілісну структуру і об’єкт моделювання функціональної підготовленості. 

Ієрархічність. На основі реалізації цього принципу формується 

ієрархія, співпідлеглість узагальнених, групових та індивідуальних  

функціональних моделей  

Структуризація. Цей принцип дозволив розглядати моделі в якості 

структури взаємопов’язаних компонентів функціональної підготовленості. 

Множинність. Цей принцип забезпечує взаємозв’язок видів 

підготовленості – технічної, хореографічної, функціональної, психологічної. 

Системність. Моделювання розглядається в якості системи 

взаємопов’язаних компонентів, де дія і взаємодія кожного з них впливає на 

ефективність моделювання в цілому. 

 

2.1.3. Педагогічне спостереження 

 

Цей метод був застосований для оперативної корекції технічних 

елементів в процесі симуляції півфіналу і фіналу стандартної європейської і 

латиноамериканської програми змагань, а також отримання додаткової 

інформації про технічну, психологічну і ментальну готовність партнерів і 

партнерок до виконання напруженої рухової діяльності. 

Підвищена увага була приділена оцінці ефективності роботи пари в 

період впрацювання  на початку змагальної діяльності і в завершальній фазі в 

період розвитку втоми. 

  

2.1.4. Педагогічне тестування 

 

Педагогічне тестування було використано для оцінки ефективності 

експериментальної програми спеціальної фізичної підготовки.  

Оцінка танцювання проведена до и після періоду застосування 

експериментальної моделі фізичної підготовки спортсменів-танцюристів.  

Оцінка ефективності виконання технічних елементів і хореографічних 
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здібностей супроводжувалась вимірюванням  ступеню напруження механізмів 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності. Для цього були 

використані розрахункові характеристики частоти серцевих скорочень і 

визначені показники «тренувального імпульсу», що характеризує ступінь 

напруження серцево-судинної системи спортсменів-танцюристів [54].   

Всі показники були оцінені і зареєстровані безпосередньо в процесі 

симуляції змагальної діяльності спортсменів-танцюристів. 

Зміст методів педагогічного тестування наведені нижче (підрозділ метод 

пульсометрії оцінка змагальної діяльності).  

 

2.1.5. Експертне оцінювання 

 

Експертний аналіз проведений для оцінки ефективності виконання 

стандартної європейської і латиноамериканської програми  у відповідності з 

правилами змагань. 

Експертне оцінювання компонентів змагальної діяльності в процесі 

виконання п'яти танців змагальної програми. Оцінювання проведено за 

принципом – вища оцінка два бали, середня – один бал, негативна оцінка  – 0 

балів. 

Роботу оцінювали 20 експертів, по 4 експерти на кожен компонент 

танцю. Експертами були судді національної (11) і міжнародної (9) категорій зі 

спортивних танців.  

Оцінювали таке:  

➢ «музикальність» – оцінювання музикальності виконання в межах 

кожного такту (темп і основний ритм) - основний критерій;  

➢ правильні елегантні лінії пари, що відповідають характеру 

стилізованого конкурсного танцю (лінії корпусу);  

➢ «динаміка» – злите виконання фігур, рух, що відповідають 

характеру виконуваного танцю (рух танцювальної пари);  

➢ ритмічна інтерпретація (чітка виразність усередині такту, емоційна 
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виразність – артистичність);  

➢ «техніка» – точне виконання фігур (робота стопи, степінь 

повороту).  

 

Оцінювання проведено за основними критеріям суддівства змагань. 

 

2.1.6. Педагогічний експеримент з використанням фізіологічних, 

біохімічних і ергометричних методів досліджень  

 

2.1.6.1. Газоаналіз 

Метод газоаналізу був використаний в лабораторних і природніх умовах 

спортивної підготовки [54].  

В різних умовах тестування були використані комплекси апаратури: 

газоаналізатор  «MetaMax 3B» і бігового ергометра (Cortex, Німеччина), 

відповідного програмного забезпечення (рис. 2.1.).  

 

Рис. 2.1. Тестування з використанням газоаналізатора «Meta Max 3В»  

 

Калібрування приладів проводили автоматично до і після тестування 

кожного випробуваного. Фірми-виробники газоаналітичного обладнання 
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гарантували похибку реєстрації показників у межах 0,02 %. Склад і обсяг 

калібрувальної газової суміші становили 5 % СО2 і 17 % О2 в N2 балансі (95 

%).  

На першому етапі в стандартних лабораторних умовах проведена 

реєстрація показників реакції кардіореспіраторної системи і аеробного 

енергозабезпечення роботи. Аналіз показників проведений з метою 

визначення кількісних характеристик швидкої кінетики реакції. Стандартні 

умови вимірювання – бігові локомоції на біговій доріжці, а також параметри 

роботи забезпечили переважно нейрогенні впливи на розвиток 

кардіореспіраторної системи. Такого роду стимуляційні впливи, а також 

відсутність вираженого гуморального стимулу забезпечували оцінку 

потенційних можливостей спортсменів-танцюристів до високої швидкості 

начальних реакцій організму, тобто процесам впрацювання. 

Протокол дослідження в лабораторії НДІ НУФВСУ включав наступні дії 

і параметри роботи: стандартне навантаження 6 хвилин, інтенсивність роботи 

- швидкість доріжки 3 м·с-1. Кут нахилу 8° у чоловіків, 5° у жінок. 

Реєстрація показників здійснювалась в процесі всієї роботи. Споживання 

кисню (VO2), рівень викиду CO2 (VCO2), хвилинна вентиляція (VE) 

визначалися для кожного циклу дихання за допомогою газоаналізатор Oxycon 

(Jaeger). При розрахунках використали середні значення циклів дихання за 

кожні п’ять секунд. 

У результаті проведення стандартного шести хвилинного тесту 

розраховували показники швидкості розгортання реакції кардіореспіраторної 

системи. За основу взяли методику запропоновану P. Ward et al [168]. В основі 

методики лежить визначення часу досягнення  50 % реакції – Т50 (VО2, СО2, VE, 

HR), с.  

Протокол дослідження в природніх умовах спортивної підготовки  

включає вимірювання реакції кардіореспіраторної системи і 

енергозабезпечення роботи безпосередньо в процесі моделювання півфіналу і 

фіналу змагальної діяльності в стандартній європейській і 
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латиноамериканській програмі. В контексті одного тестування в 

танцювальному залі пара виконала програму два рази. Один раз танцювальну 

програму в масці виконав партнер, другий раз – партнерка. 

Реєстрація показників здійснювалась в процесі всієї роботи. Споживання 

кисню (VO2), рівень викиду CO2 (VCO2), хвилинна вентиляція (VE) 

визначалися для кожного циклу дихання за допомогою газоаналізатор Oxycon 

(Jaeger). При розрахунках використали середні значення циклів дихання за  

Програма тестування включала вимірювання реакції 

кардіореспіраторної системи в процесі симуляції півфіналу і фіналу змагальної 

діяльності: півфінал і фінал – п’ять танців стандартної європейської 

(повільний вальс, танго, віденський вальс, фокстрот і квікстеп) і 

латиноамериканської (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв) програми 

змагань. Тривалість кожного танцю 90 секунд, інтервал відпочинку між 

танцями 30 секунд, між турами (півфінал і фінал) – 20 хвилин (відповідно до 

правил змагань Міжнародної федерації спортивного танцю WDSF найменший 

дозволений відрізок перерви між турами змагань). 

Відновлення після виконання програми тестування склало десять 

хвилин. В цей час був проведений аналіз відновлення організму спортсменів 

по показникам частоти серцевих скорочень. Аналізувалася швидкість 

відновлення ЧСС до 120 уд·хв-1 протягом п’яти хвилин відновлювального 

періоду. Це було зроблено з метою контролю переносимості навантаження, 

загального стану спортсмена і оцінки ступеню напруження механізмів 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності. 

Оцінка проведена на основі реєстрації, оцінки нормативних рівнів і 

спеціальної інтерпретації показників з урахуванням їх інформативності та 

спрямованості на характеристики компонентів змагальної діяльності – 

швидкої кінетики реакції, стійкого стану функціонального забезпечення 

спеціальної працездатності, періоду розвитку втоми і його компенсації.  

Оцінювання проводили на підставі аналізу максимальних рівнів VO2. 

виділення СО2, легеневої вентиляції, а також розрахункових показників 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0-%D1%87%D0%B0-%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%B2
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співвідношення зазначених реакцій.  

Швидкість розгортання реакції кардіореспіраторної системи та 

аеробного енергозабезпечення (швидкої кінетики) – Т50 VO2, VE, VCO2; 

характеристики впрацьовування функцій – EqPaCO2, EqСО2, EqО2, 

зареєстровані в першому танці. Перший танець в стандартній європейській 

програмі – повільний вальс, в латиноамериканській – самба). 

Потужність енергозабезпечення аеробна, вимірювалась за показниками 

відносного споживання кисню  – VO2 max/kg, ml·min-1·kg-1  

Анаеробна ємність (La) за показниками концентрації лактату крові – La, 

mmol·l-1. Умови вимірювання представлені нижче (біохімічні методи 

дослідження) 

Розрахункові показники стійкого стану (EqСО2, EqО2, VO2 / kg – «плато» 

показників у півфіналі), компенсації стомлення (EqVCO2 стійкого стану / VCO2 

компенсації стомлення, EqVO2 стійкого стану / VO2 компенсації стомлення, 

VO2 стійкого стану / VO2 компенсації стомлення –«плато» показників фіналу). 

 

2.1.6.2. Біохімічні методи дослідження 

Забір лактату крові проведений на третій і п’ятій хвилині 

відновлювального періоду після півфіналу і фіналу. Це дозволило оцінити 

анаеробну гліколітичну ємність, а також анаеробний резерв організму для 

енергетичного забезпечення спеціальної працездатності спортсменів-

танцюристів в фіналі програми змагань. Реєструвались найбільш високі 

показники концентрації лактату крові півфіналу і фіналу.  

Анаеробний резерв оцінювався по питомому показнику концентрації 

лактату крові півфіналу і фіналу – La max півфінал /  La max фінал х 100% 

Для вимірювання лактату крові використовувався фотометр LP 420 («Dr 

LANGE», Німеччина). 

Методика проведена спеціалістами лабораторії теорії і методики 

спортивної підготовки і резервних можливостей спортсменів НДІ  НУФВСУ у 

відповідності з планами науково-дослідної роботи лабораторії. Отримані 
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результати були інтерпретовані з урахуванням цільових настанов даної 

дисертаційної роботи. Забір крові проведений у відповідності з протоколом 

проведення відповідних досліджень. 

 

2.1.6.3. Пульсометрія 

Пульсометрія проводилась протягом усього періоду вимірювань. Аналіз 

результатів вимірів частоти серцевих скорочень проведений на основі 

розрахункових показників тренувального імпульсу [54]. Показники 

тренувального імпульсу є одними з найбільш доступних та інформативних 

характеристик співвідношення «доза-ефект» тренувального чи  змагального 

впливу навантаження на організм спортсменів. 

 Характеристики тренувального імпульсу дозволили оцінити ступінь 

напруження, а також зміни ступеню напруження кардіореспіраторної системи 

в процесі моделювання змагальної діяльності і виконання п’яти танців 

змагальної програми. Зміни інтегрального показника тренувального імпульсу 

також дозволили оцінити зміни функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності під впливом експериментальної програми спеціальної фізичної 

підготовки спортсменів-танцюристів. 

Для визначення тренувального імпульсу і реєстрації показників пульсу 

застосовували дистанційний вимірювач частоти серцевих скорочень «Роlаr RS-

800» (Фінляндія) і НR-аналізатор для комп'ютерної обробки даних.  

Розрахунки тренувального імпульсу враховували, що тренувальний 

імпульс визначається на основі врахування часу тренування чи тестування  і 

даних про рівень HR під час фізичної активності, коли HR досягає стійкого 

стану [54].  

Тренувальний імпульс дорівнює тривалості тренувального 

навантаження (хв) х коефіцієнт фізичного навантаження:  

• коефіцієнт фізичного навантаження дорівнює дельта (Δ) фізичного 

навантаження / розмах HR дорівнює дельта (Δ) HR роботи / розмах HR;  

• розмах HR дорівнює HR макс – HR у стані спокою;  
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• дельта ΔHR роботи дорівнює середнє HR роботи – HR у стані спокою.  

Тренувальний імпульс (у. о.) дорівнює Тривалість тренувального 

навантаження (хв) х (середнє HR роботи – HR у стані спокою) / (HR макс – HR 

спокою) = Т / коефіцієнт відношення ΔHR.  

 

Загальна характеристика педагогічного експерименту 

 

Педагогічний експеримент був спрямований на аналіз можливостей 

реалізації моделювання як функції управління спеціальною фізичною 

підготовкою кваліфікованих спортсменів-танцюристів. 

Педагогічний експеримент був проведений в період лютий – грудень 

2020 року в три етапи.  Приймали участь 60 спортсменів (30 пар), кваліфікації 

–кандидати в майстри спорту, майстри спорту, майстри спорту міжнародного 

класу. 

На першому етапі проведені серії тестових сесій, зареєстровані 

показники реакції кардіореспіраторної системи, аеробного і анаеробного 

енергозабезпечення працездатності спортсменів-танцюристів, котрі лягли в 

основу розробки кількісних і якісних характеристик функціональних моделей 

підготовленості. Сформовані критерії високих, нормативних і знижених 

показників функціональної підготовленості спортсменів-танцюристів. 

На другому етапі проведені оцінка інтегральної підготовленості пари, 

сторін підготовленості партнерів і партнерш. Визначені направлення корекції 

спеціальної функціональної підготовленості, розроблені програми 

мікроциклів різного функціонального спрямування, підготовки, уточнені 

варіанти композицій тренувальних мікроциклів в залежності від структури 

функціональної підготовленості партнера чи партнерки, пари. 

На третьому етапі реалізована експериментальна програма спеціальної 

фізичної підготовки. Проведена заключна частина тестування, присвячена 

оцінці ефективності експериментальної програми спеціальної фізичної 

підготовки.   
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2.1.7. Методи математичної статистики 

  

Обробка експериментального матеріалу здійснювалася за допомогою 

інтегрованих статистичних і графічних пакетів MS «Excel-10», «Statistica-

10.0». 

У роботі застосовувалися методи описового (дескриптивного) аналізу, що 

включають табличне представлення окремих змінних і обчислення середнього 

арифметичного значення – x  , стандартного відхилення – S, а також 

характеристик індивідуальних відмінностей – мінімальні (min), максимальні 

(max) показники реакції, верхні (75%) та нижні (25%) квартилі  

Визначення нормативних параметрів показників реакції 

кардіореспіраторної системи, енергозабезпечення та спеціальної 

працездатності засноване на статистичному методі – правилі трьох сигм. 

Систематизація даних може бути проведена на підставі виділення трьох рівнів 

функціональної підготовленості спортсменів-танцюристів: 1-ий – високий; 2-

ий – середній; 3-ій – низький. Для визначення відповідності розподілу 

скористалися наступною особливістю нормального закону, так званим 

правилом трьох сигм, суть якого полягає в наступному: інтервал [�̅� - σ; �̅� + σ] 

містить 68,27% усіх значень, [�̅�  - 2σ; �̅�  + 2σ] – 95,45% усіх значень, [�̅�  - 3σ; �̅� 

+ 3σ] – 99,73% усіх значень випадкової величини. Для меншого розкиду в 

даних дотримувалися першого правила, закону трьох сигм. 

Аналіз знижених, нормативних і найбільш високих (унікальних) значень 

показників дає підставу для індивідуалізації й диференціації спеціалізованої 

спрямованості тренувального процесу з урахуванням цільових установок 

спортивної підготовки юних кваліфікованих і кваліфікованих спортсменів-

танцюристів.  

 Для більш точної характеристики показників потужності і ємності 

енергозабезпечення роботи, використовували два модельні діапазони. Перший 

включав характеристики, які відповідали інтервалу [�̅�  - σ; �̅�  + σ] і включали 

68,27% усіх значень показників. Цей модельний діапазон включав найбільшу 
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кількість показників і характеризував професійну придатність (потенціал) 

спортсменів-танцюристів для подальшого спортивного вдосконалення за 

умови пошуку й реалізації резервів організму, корекції знижених сторін 

підготовленості. 

Другий діапазон включав показники вищі за середній рівень й 

характеристики вище інтервалу [ �̅�  + σ], тобто ті рідкі значення, які 

характеризують індивідуальні унікальні функціональні можливості 

спортсменів-танцюристів, з огляду їх потенціалу й орієнтації спортивного 

тренування в майбутньому. 

Слід відзначити, що до прийняття позначень статистичних показників 

позначення середньо статистичного стандартного відхилення для вибіркових 

сукупностей позначали як S. 

Використовували сучасні інструкції з математичної обробки й аналізу 

медико-біологічних даних, враховували рекомендації щодо коректності 

результатів дослідження у сфері галузі фізичного виховання та спорту [1].  

 

2.2. Організація досліджень  

 

Дослідження були проведені на базі лабораторії теорії і методики 

спортивної підготовки і резервних можливостей спортсменів Національного 

університету фізичного виховання і спорту України та Клубу спортивного 

танцю НУФВСУ «Супаданс» упродовж 2019-2021 років.  

Контингент – кваліфіковані спортсмени в спортивних танцях (30 

чоловіків, 30 жінок) кандидати в майстри спорту, майстри спорту, майстри 

спорту міжнародного класу. Всього було обстежено 60 спортсменів-

танцюристів, 30 танцювальних пар.  

Спортсмени становили однорідну групу. Всі спортсмени були членами 

збірної і юнацької збірної команди України зі спортивного танцю, чемпіонами 

України, переможцями престижних міжнародних турнірів категорії А.  

Дослідження проводили у чотири етапи.  
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На першому етапі (вересень 2019 – січень 2020) проведений аналіз 

спеціальної літератури за загальною теорією спорту, функціональної 

підготовки і підготовленості кваліфікованих спортсменів, особливостей 

фізичної підготовки і функціонального спрямування спортсменів у видах 

спорту, що об’єднують в собі спорт та мистецтво, сучасні і класичні дані про 

кількісні і якісні характеристики реакції кардіореспіраторної системи та 

енергозабезпечення загальної і спеціальної працездатності  спортсменів в 

спортивних танцях. 

Сформовані уявлення про проблему, визначені шляхи підвищення 

ефективності моделювання, розглянуті можливості  реалізації моделювання як 

функції управління спеціальною фізичною підготовкою спортсменів-

танцюристів.  

В результаті показано, що в основі моделювання лежать загальні та 

специфічні принципи формування узагальнених, групових та індивідуальних 

моделей функціональної підготовки та підготовленості. Розроблений 

системний підхід, що представляє системну організацію моделювання, 

направлення спеціального аналізу, а також реалізацію моделювання в якості 

функції управління спеціальною фізичною підготовкою спортсменів у 

спортивних танцях. 

Узагальнення результатів теоретичного аналізу дозволило сформувати 

власне направлення досліджень, яке виразилось в обґрунтуванні алгоритму 

розробки та реалізації в практиці моделювання потужності та ємності 

енергозабезпечення спеціальної працездатності спортсменів-танцюристів.  

На другому етапі (лютий 2020 – червень 2020) в лабораторних та 

природних умовах спортивної підготовки проведені сесії тестування 

кваліфікованих спортсменів-танцюристів. Проведено аналіз специфічних 

проявів реакції кардіореспіраторної системи та енергозабезпечення 

працездатності. Визначені нормативні рівні реакції, розроблені узагальнені, 

групові та індивідуальні моделі підготовленості. 

Проведено аналіз підготовленості кожної пари, з урахуванням 
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індивідуальних та типологічних особливостей реакції кардіореспіраторної 

системи та енергозабезпечення працездатності спортсменів-танцюристів. 

Визначені групи спортсменів, котрі використовували різні варіанти 

мікроциклів в залежності від індивідуальної структури та знижених сторін  

функціональної підготовленості.  

На третьому етапі (липень 2020 – грудень 2020) реалізована 

експериментальна програма спеціальної фізичної підготовки. Проведена 

завершальна сесія тестування функціональних можливостей спортсменів, 

ефективності змагальної діяльності та аналізу ефективності функціонального 

забезпечення спеціальної працездатності на основі оцінки змін ступеню 

напруження кардіореспіраторної системи в процесі симуляції змагальної 

діяльності в спортивних танцях.  

На четвертому етапі (січень 2021 – вересень 2021). Підбито підсумки 

роботи. Завершено написання та оформлення дисертаційної роботи, 

підготовлена презентація результатів досліджень.  

На кафедрі хореографії та спортивного танцю проведено попереднє 

слухання результатів досліджень та  експертна оцінка дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ, ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

ТРЕНУВАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ-

ТАНЦЮРИСТІВ 

 

  

 3.1. Науково-методичні засади формування системного підходу, до 

моделювання функціональної підготовленості кваліфікованих 

спортсменів-танцюристів 

  

 В сучасній спортивній науці моделювання розглядається в якості 

системного компоненту управління тренувальним процесом [40]. В науковому 

аналізі моделювання розглядається в якості  окремої системи, де якісні зміни 

кожного компоненту мають вплив на систему в цілому [29]. Це пред’являє 

особливі вимоги до формування моделювання на основі застосування 

принципів системної організації наукового аналізу та імплементації його 

результатів у практичні аспекти підготовки спортсменів [5]. В якості 

методологічного базису моделювання розглядаються принципи формування 

системного підходу до формування структури аналізу та наповнення його 

конкретним змістом. В якості механізму реалізації системного підходу 

розглядають модельно-цільовий підхід, в якому сформульовані умови його 

практичної реалізації в конкретних умовах спортивної підготовки [29].  

 Згідно думки Л. П. Матвєєва «… модельно-цільовий підхід являє собою 

операції теоретичного (логічного, концептуального), проектувального 

(розрахунково-конструктивного) і практичного (практико-технологічного) 

моделювання процесів, пов'язаних єдиною метою» ([29], стор. 28).  

 Згідно думки авторів [17, 29, 40], модельно-цільовий підхід, власне, 

вирізняється тим, що являє собою моделювання процесу або явища в умовах 

явного браку кількісних та якісних характеристик підготовки й 
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підготовленості спортсменів, що визначають відмінні особливості та 

структуру моделі.  Ці проблеми виразно проявляються вже на початкових 

стадіях моделювання, коли проведення системного аналізу потребує 

застосування спеціальних знань об’єкту моделювання та конкретизації 

ввідних даних в процесі моделювання та аналізу результатів власне самого 

моделювання. Саме з цим пов’язано вибір модельно-цільового підходу для 

формування моделювання в спортивних танцях. Загально відомо, що 

реалізація модельно-цільового підходу, базується на застосуванні методів 

екстраполяції та регулярній практичній ідентифікації, заснованих на 

емпіричних уявленнях, а також на сформованих гіпотезах, що 

підтверджуються  результатами власних досліджень. 

 Сукупність наукових і емпіричних факторів  формування модельно-

цільового підходу, щодо реалізації моделювання в системі підготовки 

спортсменів-танцюристів представляють собою багатофакторну логічну 

модель, що  ґрунтується на базі єдиної цільової настанови, обґрунтуванні та 

розробці компонентів моделі та функцій її реалізації в якості системного 

компоненту управління тренувальним процесом спортсменів. В даному 

випадку мова йде про різновиди морфофункціональних моделей – моделі 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності. Саме формуванню 

такої моделі присвячені результати дослідження, що представлені нижче. 

 Таким чином мета даного етапу дослідження дисертаційної роботи 

полягає в розробці системного підходу, спрямованого на формування 

моделювання спеціальної функціональної підготовки спортсменів-

танцюристів з урахуванням специфічних вимог підготовленості в спортивних 

танцях. Для досягнення цілі було застосовано адекватні методі теоретичні 

дослідження: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація, 

систематизація. 

 Методологічні засади моделювання тренувального процесу 

систематизовано та представлено в таблиці 3.1. [29]. Звертає на себе увагу той 

факт, що реалізація системного підходу базується на застосуванні модельно-
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цільового підходу для уточнення структури аналізу та вибору засобів і методів 

моделювання [40]. 

    

Таблиця 3.1  

Структурна організація аналізу спрямованого на формування 

системного підходу до моделювання спортивної підготовки  

Методологічна база Принципи реалізації 

Принципи системного підходу 

 

 

Цілісність  

Ієрархічність 

Структуризація 

Множинність 

Системність 

Модельно-цільовий підхід 

 

Теоретичне 

обґрунтування 

моделювання 

конкретного об’єкту  

Конкретне проектування 

об’єкту моделювання 

Практичні аспекти 

реалізації моделювання, 

як функції управління 

тренувальним процесом  

  

 Конкретне наповнення структури аналізу з урахуванням цільових 

установок моделювання підготовки й підготовленості в спортивних танцях 

показано в таблиці 3.2. 

  В таблиці 3.2 систематизовано та розкрито системні принципи 

моделювання в спортивних танцях. Виділено специфічні особливості 

реалізації системних принципів моделювання танцюристів, котрі мають вплив 

на формування структури самого аналізу. Переважно мова ведеться про 

врахування ієрархічного підпорядкування узагальнених, групових та 

індивідуальних моделей. Згідно усталених уявлень, це відповідає кількісним і 
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якісним характеристикам відповідно моделі юних кваліфікованих 

спортсменів, кваліфікованих спортсменів і спортсменів високого класу. Це є 

специфічним для багатьох видів спорту, в тому числі в тих, які поєднують 

спорт і мистецтво. 

Таблиця 3.2 

Специфічні принципи формування системного підходу до моделювання 

підготовленості спортсменів-танцюристів 

Принципи Специфічні особливості реалізації принципу 

Цілісність Модель підготовленості спортсменів-танцюристів – 

цілісна багатокомпонентна структура, яка 

ідентифікує пару кваліфікованих танцюристів  

Ієрархічність Моделювання базується на ієрархічному 

підпорядкуванню видів підготовленості юних 

кваліфікованих танцюристів (узагальнені моделі), 

кваліфікованих танцюристів (групові моделі), 

танцюристів високого класу (індивідуальні моделі) 

Структуризація Модель підготовленості спортсменів-танцюристів 

становить структуру. Кожен компонент структури 

вирішує визначені функціональні завдання 

Множинність Наявність різного роду видів підготовки та 

підготовленості спортсменів – спеціальна 

танцювальна підготовленість, технічна, фізична 

(функціональна), хореографічна 

Системність Моделювання становить систему взаємопов’язаних 

компонентів. Вимірювання якості компонента 

системи, його кількісних і якісних характеристик 

впливає на результат моделювання – модель 

підготовленості пари.   

 

   

 Складність та специфічність моделювання в спортивних танцях 

пов’язані не тільки з наявністю вищевказаної ієрархії, вона обумовлена 

наявністю різнорідних факторів підготовленості в танцювальній парі, 
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гендерними відмінностями, відмінностями рівня фізичної та функціональної 

підготовленості, ментальними й іншими відмінностями у партнерів та 

партнерш; відмінностями видів підготовки й підготовленості, у тому числі 

хореографічною й  інтегральною. Моделювання останнього виду підготовки 

спирається на компоненти, які притаманні тільки спортсменам-танцюристам, 

коли високий рівень функціональної готовності та фізичної працездатності не 

має протиріччя з демонстрацією майстерності та специфічного естетичного 

сприйняття танцювання, які мають вплив на оцінювання суддів [56]. 

Наприклад, в цьому випадку часто мова йде про регуляцію більш частого 

дихання [57]. 

 В таблиці 3.3. розкрито структуру модельно-цільового підходу щодо 

інформування моделювання в системі підготовки спортсменів.   

 

Таблиця 3.3 

Специфічні принципи формування модельно-цільового підходу до 

моделювання підготовленості спортсменів  

Принципи модельно-цільового 

підходу 

Результат дії модельно-цільового підходу 

Теоретичне обґрунтування 

моделювання конкретного 

об’єкту  

Комплексне моделювання на основі синтезу 

компонентів моделі змагальної діяльності, 

моделі майстерності, морфофункціональної 

моделі 

Конкретне проектування 

об’єкту моделювання 

Обґрунтування форми та змісту моделі 

підготовленості – дескриптивні (описові), 

графічні, логічні.  

Практичні аспекти реалізації 

моделювання, як функції 

управління тренувальним 

процесом 

Вибір дій у відповідному сегменті управління 

згідно з результатом моделювання.  

  

 В основі структури покладено єдність трьох складових єдиного процесу 

реалізації модельно-цільового підходу, котрий використовується у випадку 

виразної недостачі теоретичних основ моделювання у виді спорту та 
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відповідного багажу накопичених знань й інформації про об’єкт і предмет 

моделювання  

 В таблицях 3.4. і 3.5 розкрито функціональні особливості моделювання 

підготовленості спортсменів у спортивних танцях. У певній послідовності 

представлені функції моделювання та результат дій наведеної функції.  

В таблиці 3.4 розкриті компоненти моделювання, які систематизовані та 

представлені у певній послідовності дій – алгоритмі реалізації 

багатокомпонентної логічної моделі, що включає обґрунтування, формування 

та практичні реалізації процесу моделювання функціональної підготовленості 

танцюристів. В якості системоутворюючих та оцінювальних факторів 

ефективності моделі функціональної підготовленості в спортивних танцях, 

розглядаються характеристики змагальної діяльності й майстерності 

танцюристів. Модель змагальної діяльності жорстко прив’язна до змагального 

процесу, її компоненти пов’язані з темпо-ритмовою структурою танців 

латиноамериканської та стандартної програми, тривалості танцювання туру 

змагань, тривалості фінальної частини турніру – (півфіналу та фіналу, перерви 

між турами), повторним та перемінним характером роботи. Модель 

майстерності, що може бути розглянутою в якості системного компоненту 

моделювання підготовки й підготовленості танцюристів потребує 

конкретизації та формалізованої оцінки. Це не просто в силу того, що 

майстерність танцюристів представляє собою інтегральне поняття, котре 

відображається в натуральному, динамічному та злитному русі танцювальної 

пари, що послідовно виконує фігури змагальної композиції танцю (різної 

структури: повільні, швидкі та дуже швидкі; з обертанням вправо та вліво й 

без обертання; статичні пози) під чітко виражену (але завжди однакову темпо-

ритмову структуру) мелодію танцю з його характером виконання. 

Ключовими аспектами модельно-цільового підходу є вибір виду моделі, 

обґрунтування взаємозв’язків видів моделювання, а також  зв’язку 

розробленої моделі з функціями управління тренувальним процесом 

спортсменів-танцюристів.  
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Таблиця 3.4 

Структурно-логічна схема моделювання функціональної підготовленості 

спортсменів-танцюристів 

Функції моделювання Результат моделювання 

Теоретична складова моделювання 

Модель змагальної діяльності є 

умовою структурної організації моделі 

функціональної підготовленості  

Структура, кількісні та якісні характеристики 

моделі функціональної підготовленості 

сформовані з урахуванням протяжності, 

інтенсивності, темпо-ритмової структури 

програми змагання 

Модель майстерності розглядається в 

якості одного з критеріїв ефективності 

реалізації моделі функціональної 

підготовленості 

Реалізація моделі функціональної підготовленості 

пов’язана з підвищенням модельних 

характеристик майстерності 

Практична ідентифікація моделювання 

Вибір структурної організації 

моделювання, що базується на 

ієрархічному підпорядкуванню 

узагальнених, групових та 

індивідуальних моделей 

Узагальнені моделі юнаків та дівчат 16-17 років. 

Модель функціонального потенціалу сформована 

у відповідності до структури реакції 

кардіореспіраторної системи та  

енергозабезпечення роботи партнерів та 

партнерок 

Групові моделі. Модель функціонального 

забезпечення спеціальної працездатності  

танцюристів стандартної та 

латиноамериканської програми сформована на 

основі характеристик впрацьовування, стійкого 

стану, компенсації стомлення партнерів, 

партнерок 

Індивідуальні моделі. Унікальні 

характеристики підготовленості у парі, 

партнера й  партнерки зокрема 

Розробка системи контроля, оцінки й 

інтерпретації показників у 

відповідності з прийнятими 

нормативами високого, середнього та 

зниженого рівня підготовленості 

Зміст тестування. Формування модельних 

діапазонів. Формалізована оцінка показників 

моделювання 

Екстраполяція моделювання в систему 

управління тренувальним процесом. 

Вибір дій  на основі даних моделі 

підготовленості 

Підвищення ефективності засобів тренування та 

їх періодизації в системі спортивної підготовки 

Корекція підготовки партнерів та партнерок 

  

 Всі види моделей потребують конкретизації та формування параметрів, 

формуванні критеріїв, котрі приймають участь в загальній логістиці 

моделювання підготовленості танцюристів. Це чітко можна бачити в 
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логічному взаємозв’язку характеристик змагальної діяльності, майстерності та 

функціональної підготовленості, де тривалість змагальної діяльності, 

специфічні особливості майстерності, потребують визначеної функціональної 

підтримки. 

 

 Таблиця 3.5 

Характеристики моделей підготовленості спортсменів-танцюристів 

Функції моделювання Ввідні дані моделювання 

Модель змагальної діяльності  Латиноамериканська та стандартна (європейська) 

програма змагань.  

Загальні характеристики: тривалість кожного з 

п’яти танців програми 1,5 хвилини, перерва між 

танцями 30 секунд, між турами (півфінал - фінал) 20 

хвилин. 

Темпо-ритмова структура танцювання: 

Латиноамериканська програма: Ча-Ча-Ча (C) 30-32 

такт·хв-1: Самба (S) 50-52 такт·хв-1, Румба (R) 25-27 

такт·хв-1, Пасодобль (P) 60-62 такт·хв-1, Джайв (J) 

42-44 такт·хв-1 

Стандартна програма: Повільний Вальс (W) 28-30 

такт·хв-1, Танго (T) 32-34 такт·хв-1, Віденський Вальс 

(V) 58-60 такт·хв-1, Фокстрот (F) 28-30 такт·хв-1, 

Квікстеп (Q) 50-52 такт·хв-1 

Модель майстерності  Інтегральна оцінка з 10 балів кожного танцю, середня 

оцінка програми п’яти танців 

Узагальнені моделі 

функціональної підготовленості 

Потужність енергозабезпечення аеробна (VO2 max/kg), 

анаеробна ємність (La), швидкість розгортання й 

стійкість КРС та аеробного енергозабезпечення (Т50 

VO2, VE, VCO2 і коефіцієнт стійкості КРС), 

рухливість в умовах розвитку стомлення (% excess 

VE),  

Групові моделі функціональної 

підготовленості в 

латиноамериканській та 

стандартній (європейській) 

програмах 

Характеристики впрацьовування функцій (EqPaCO2, 

EqСО2, EqО2 – перший танець), стійкого стану 

(EqСО2, EqО2, VO2 / kg – «плато» показників у 

півфіналі), компенсації стомлення (EqVCO2 стійкого стану 

/ VCO2 компенсації стомлення, EqVO2 стійкого стану / VO2 компенсації 

стомлення, VO2 стійкого стану / VO2 компенсації стомлення –«плато» 

показників фіналу) 

Індивідуальні моделі 

функціональної підготовленості 

Унікальні кількісні характеристики узагальнених та 

групових моделей 

  

 З одного боку, є достатньо інформації про значення ряду 

функціональних властивостей системи функціонального забезпечення 
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працездатності спортсменів-танцюристів – потужності та ємності системи 

енергозабезпечення, рухливості, стійкості, економічності функцій [21].   

 З другого боку склались виразні представлення про те, що демонстрація 

майстерності танцюристів пов’язана зі специфічними проявами 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності, які в процесі 

змагальної діяльності проявляються саме у високій швидкості 

впрацьовування, тривалості стійкого стану, компенсації стомлення [47]. Це 

потребує виділення спеціальних критеріїв функціональних можливостей, їх 

формалізованої оцінки з урахуванням їх впливу на компоненти змагальної 

діяльності та майстерності. Найбільш точно та функціонально це можливо 

зробити саме на основі формування цілісної логічної структури – 

багатокомпонентної моделі, котра включає підструктури, що володіють 

функціями й ознаками моделі, в тому числі функціональні взаємозв’язки з 

іншими компонентами та функціями управління.  

 В таблиці 3.6. представлені інструменти реалізації моделі, що впливають 

на ефективність моделювання.   

 Їх реалізація пов’язана зі структурою моделі та потребує застосування 

адекватних форм контролю, статистичної обробки інформації, оцінки й шляхів 

практичної реалізації результатів моделювання.  

 Особливе місце в процесі моделювання займає статистична обробка 

даних, на основі якої можуть бути підібрані групи інформативних показників, 

котрі можуть бути використані в якості кількісних і якісних характеристик 

моделі підготовленості. Необхідність застосування статистичного аналізу 

пов’язана з тим, що наукові й емпіричні знання про функціональну 

підготовленість спортсменів-танцюристів містять широкий спектр показників, 

які характеризують різні сторони функціональних можливостей. 

 Проблема полягає у виборі комплексу найбільш інформативних 

кількісних та якісних характеристик, що в сукупності відображають процес 

або явище, що аналізується. 
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Таблиця 3.6 

Допоміжні засоби моделювання підготовленості 

Контроль, спрямований на 

формування узагальнених 

моделей 

Контроль, що спрямовано на 

формування групових моделей 

Тестування згідно до протоколу реєстрації 

VO2 max 

Моделювання півфіналу та фіналу 

програми змагань 

Формування комплексу 

інформативних якісних 

модельних характеристик 

Методи математичної статистики, що 

вказують на інформативні характеристики 

моделі 

Емпіричні методи оцінки, що 

підтверджують інформативні 

характеристики моделі 

Формування комплексу 

інформативних кількісних 

модельних характеристик 

Методи математичної статистики, що 

формують модельні діапазони – високі, 

середні, низькі межі показників 

Емпіричні методи оцінки, що 

підтверджують статистичні модельні 

діапазони 

Формалізована оцінка показників 

моделювання 

Вибір дій на основі даних моделі 

підготовленості 

Підвищення ефективності засобів 

тренування і їх періодизації в системі 

спортивної підготовки 

Корекція підготовки партнерів та 

партнерок 

  

 Це потребує проведення спеціального статистичного аналізу. Успішний 

досвід такої роботи представлено І. Сороновичем [47], коли на основі 

факторного аналізу були виділені провідні компоненти функціональної 

підготовленості спортсменів-танцюристів. Специфічні можливості 

застосування статистичних та емпіричних методів моделювання також  

показані при обґрунтуванні модельних рівнів показників. В ряді робіт, 

пов’язаних з контролем й моделюванням функціональної підготовленості 
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спортсменів, можливості формалізованої оцінки показані на основі 

застосування статистичного правила 3 сігм [1]. Це дозволило виділити високі, 

середні, низькі, а також унікальні діапазони показників об’єкту чи явища, що 

вивчається. 

 Сформовані комплекси показників в свою чергу  

пред'являють спеціальні вимоги до системи контролю. З цим пов’язано вибір 

тестів, в яких навантаження відповідає реалізації функції організму, яку 

аналізуємо, способам реєстрації, оцінки й інтерпретації показників. Реалізація 

контролю й моделювання функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності спортсменів–танцюристів в даний час являє собою певні 

труднощі через недостачу інформації про специфічні прояви їх 

функціональної підготовленості в процесі виконання програми змагань. 

Наявність даних про VO2 max, La, VE в якості модельних характеристик 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності очевидно 

недостатньо. Ці характеристики реакції відображають функціональний 

потенціал спортсмена, разом з тим дають мало інформації про процес 

функціонального забезпечення під час всього періоду танцювання. Особливо 

це проявляється при оцінюванні впрацьовування функцій, їх стійкого стану, 

компенсації стомлення. 

 Немаловажну роль відіграє вибір дій на основі даних моделі 

підготовленості. З цим пов’язано формування цільової спрямованості 

моделювання й використання даних узагальнених, групових та індивідуальних 

моделей. Окрім традиційного співставлення модельних й контрольних 

показників, корекції тренувального процесу, результати моделювання 

вирішують важливі стратегічні завдання, пов’язані з відбором та спортивною 

орієнтацією юних кваліфікованих танцюристів, вибором спеціалізації, 

пошуком найбільш обдарованих спортсменів, створенням особливих умов для 

їх підготовки. При наявності певного наукового й емпіричного досвіду 

реалізації напрямків практичного використання моделювання в спортивних 

танцях, оптимізація цього процесу, приведення його у відповідність до вимог 
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й специфіки виду спорту  потребує систематизації спеціальних даних, їх 

переосмислення та застосування на новому системному рівні.  

 З цим пов’язано спрямування наукового пошуку для підвищення 

інформативності та продуктивності моделювання в якості системного 

компоненту управління тренувальним процесом спортсменів-танцюристів.       

 

3.2. Напрями практичної реалізації системного підходу в практику 

підготовки кваліфікованих спортсменів-танцюристів 

 

Формування системного підходу та шляхів його імплементації в 

структури управління тренувальним процесом спортсменів у спортивних 

танцях представляє собою найбільш раціональний шлях вирішення проблеми. 

В найбільшій мірі це відноситься до подій, явищ, форм організації та 

управління конкретним видом спорту, ключовим аспектам його управління. 

Вирішальним механізмом реалізації системного підходу є моделювання – 

процес, який дозволяє виділити головні компоненти аналізу, обґрунтувати їх 

зміст, сформувати структуру та розробити алгоритм, тобто певну 

послідовність дій по реалізації цілісної чи часткової системи підготовки 

спортсменів. Методологічна основа моделювання, її імплементація у вигляді 

системного підходу представляє собою систему взаємопов’язаних 

компонентів, де збільшення або зменшення ефективності кожного елементу 

впливає на ефективність організації й функціонування всієї системи. На 

сучасному етапі найбільш раціональною формою реалізації системного 

підходу є використання модельно-цільового підходу, який дозволяє 

переосмислити існуючий досвід та сформувати систему знань, котра дозволяє 

удосконалити моделювання та застосувати його в структурах спортивної 

підготовки спортсменів-танцюристів. Реалізація цього підходу має високу 

актуальність в спортивних танцях. В цьому виді спорту присутній явний 

дефіцит спеціальних знань в області теорії й методики спортивної підготовки. 

Перенос форм, засобів та методів спортивного тренування з інших видів 
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спорту, в тому числі видів спорту, що синтезують спорт та мистецтво досить 

обмежений в силу унікальності структури спеціальної підготовки й 

спеціальної підготовленості спортсменів-танцюристів. Особливо це 

проявляється в процесі організації спеціальної фізичної підготовки, її 

ключових складових – в процес розвитку й удосконалення функціонального 

забезпечення спеціальної працездатності [169].  

Актуальність вирішення цієї проблеми не викликає жодного сумніву. 

Цільові установки функціонального забезпечення спеціальної працездатності 

по цільовій спрямованості явно відрізняються від існуючих передумов з інших 

видів спорту. Головною відмінністю є той факт, що високий рівень 

функціональної готовності повинен забезпечувати не стільки прояв  рухових 

якостей – сили, бистроти, витривалості, скільки сформувати комфортні умови 

демонстрації специфічної майстерності спортсменів-танцюристів [143], 

забезпечити профілактику професійного травматизму [64, 77, 79], створити 

відповідний психоемоційний фон [7]. При цьому розвиток функціональних 

систем не повинен входити в протиріччя зі специфічними проявами 

артистизму пари, такими як естетичне сприйняття танцювання. Найбільш 

виразно це можна побачити по специфіці реакції дихання, зокрема регуляція 

збільшеної частоти дихання та інших зовнішніх проявів реакції організму на 

навантаження. 

Проблемою підготовки танцюристів є синхронізація підготовленості 

пари. Дослідження показали, що навіть при якісній технічній, фізичній, 

хореографічній підготовці проблеми підготовленості пари виникають на 

рівні функціонального забезпечення спеціальної працездатності. В процесі 

змагальної діяльності це проявляється в період складних перехідних процесів, 

до яких відносять впрацьовування функцій, стійкого стану та можливості 

компенсації стомлення. 

Питання вдосконалення спеціальних функціональних можливостей 

потребують урахування не тільки закономірностей й індивідуальних 

особливостей підготовленості партнера та партнерки. Відмінності видів 
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змагань зі спортивних танців, а саме наявність латиноамериканської та 

стандартної (європейської) програми потребують диференціації підходів до 

вибору критеріїв функціональної підготовленості, і як наслідок, засобів і 

методів забезпечення і реалізації функціональної підготовленості. Очевидно, 

що в більшій мірі це має відношення до вибору режимів роботи та структури 

допоміжних і спеціальних вправ. Це пов’язано з тим, що темпо-ритмова 

структура, емоційна наповненість танцювання, вимоги до стандартизації 

кінематичних та динамічних характеристик роботи суттєво відрізняються. В 

силу цього, на певній стадії реалізації загального методичного підходу щодо 

вибору засобів та методів управління функціональним забезпеченням 

спеціальної працездатності засоби забезпечення функціональної підготовки 

спортсменів-танцюристів різної спеціалізації суттєво відрізняються. Це 

стосується вибору кількісних і якісних характеристик функціональної 

підготовленості, способів їх реєстрації, оцінки й інтерпретації показників. 

Таким чином, високої актуальності набувають засоби та методи 

управління тренувальним процесом спортсменів-танцюристів, що базуються 

на об’єктивних критеріях кількісних і якісних характеристик підготовленості, 

способах їх реєстрації та імплементації в структури спеціальної підготовки в 

спортивних танцях. Найбільшою мірою до засобів та методів вирішення 

вказаних проблем відноситься моделювання, що базується на чітко 

встановлених критеріях підготовки та підготовленості, які забезпечують 

взаємозв’язок з компонентами управління та вибором найбільш ефективних 

режимів тренувальної роботи.  

 Розробка та реалізація системного підходу в системі моделювання 

підготовки і підготовленості показала високу ефективність в багатьох видах 

спорту,  в тому числі в спортивному танці [84, 89, 91].  Імплементації й 

застосування моделювання сприяло вирішенню загальної проблеми 

спортивної підготовки, коли збільшення об’ємів й інтенсивності 

тренувального процесу перестало слугувати фактором підвищення спортивної 

майстерності. Особливо це проявилось на рівні підготовки спортсменів 
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високої кваліфікації. Відповідно до думок провідних спеціалістів з 

функціональної підготовленості, в даний час в якості провідного механізму 

підвищення ефективності тренувального процесу розглядаються можливості 

збільшення спеціалізованої спрямованості тренувального процесу, в якому 

провідне місце займає вдосконалення механізмів функціонального 

забезпечення спеціальної працездатності. В цьому випадку одним з найбільш 

ефективних інструментів реалізації цього процесу розглядаються науково-

методичні засади моделювання, його теоретична, конструктивна й 

імплементаційна складові. 

В спортивних танцях форми моделювання спираються в більшій мірі на 

емпіричні основи спеціалістів-практиків. Вони мають відношення до  

формування моделей підготовленості на основі оцінки й інтерпретації 

показників змагальної діяльності. Моделювання функціональної 

підготовленості, як правило, спирається на традиційні уяви про форми та зміст 

моделі, та багато в чому копіює моделі інших видів спорту [5]. 

 В процесі вдосконалення підготовки в спортивних танцях, проблеми 

моделювання функціональної підготовленості вирішуються без урахування 

специфіки змагальної діяльності, майстерності спортсменів, у тому числі 

специфічних проявів хореографії й естетики виду спорту. Результати 

проведених досліджень більше орієнтовані на узагальнені характеристики 

функціональних потужності та ємності енергозабезпечення, реакції 

кардіореспіраторної системи, котрі навряд чи дають характеристику 

спеціальним проявам функціональних можливостей танцюристів.   

 В цьому зв’язку особливий інтерес представляють методологічні засади 

та пов’язані з ними методичні підходи, що дозволяють сформувати моделі 

функціональної підготовленості на основі специфічних характеристик 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності. 
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Висновки до розділу 3 

 

 Узагальнені принципи моделювання функціональної підготовки та 

функціональної підготовленості кваліфікованих спортсменів-танцюристів 

базуються на імплементації принципів системного підходу та способах його 

реалізації в якості модельно-цільового підходу. При цьому моделювання 

розглядається як інтегрований компонент системи управління тренувальним 

процесом в спортивних танцях.   

 Це дозволить сформувати системну організацію наукового аналізу з 

урахуванням цільових установок моделювання спеціальної фізичної 

підготовки в спортивних танцях. 

 Показано, що моделювання функціональної підготовленості 

спортсменів-танцюристів становить технологічно складний процес, що 

базується на взаємозв’язку й урахуванні структурних компонентів моделі 

змагальної діяльності, моделі майстерності, а також кількісних та якісних 

характеристиках функціональної підготовленості, котрі  пов’язані між собою 

та впливають на майстерність спортсменів-танцюристів. 

 Створення науково-обґрунтованої експериментальної бази досліджень, 

що включає кількісні та якісні характеристики структури моделі, потребує 

систематизації засобів та методів контролю, оцінки й інтерпретації 

функціональних характеристик підготовленості, форми та напрями 

практичного використання результатів моделювання в системі підготовки в 

спортивних танцях.  

 Показано, що моделювання підготовленості в спортивних танцях є 

суттєвим резервом підвищення ефективності тренувального процесу 

спортсменів-танцюристів. Це є можливим на основі реалізації моделювання в 

якості системного компоненту управління тренувальним процесом 

спортсменів-танцюристів. 

 Представлено наукові й емпіричні передумови вдосконалення 

моделювання в спортивних танцях. Показано, що моделювання в спортивних 
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танцях потребує застосування загальних принципів системного підходу, його 

імплементації в якості модельно-цільового підходу для науково-методичного 

обґрунтування й формування процесу моделювання в системі спортивної 

підготовки танцюристів. На прикладі алгоритму формування 

морфофункціональних моделей спортсменів-танцюристів показано 

послідовність дій в процесі моделювання функціональної підготовленості. 

 Розроблено структуру та алгоритм реалізації моделювання спеціальної 

функціональної підготовки в спортивному танці:  

1. Структурна організація аналізу спрямованого на формування системного 

підходу до моделювання спортивної підготовки.  

2. Специфічні принципи формування системного підходу до моделювання 

підготовленості спортсменів-танцюристів.  

3. Структурно-логічна схема моделювання функціональної підготовленості 

спортсменів-танцюристів.  

4. Характеристики моделей підготовленості спортсменів-танцюристів.  

5. Допоміжні засоби моделювання підготовленості спортсменів в спортивних 

танцях. 

Системний підхід розроблений на підставі обґрунтування і реалізації 

модельно-цільового підходу щодо застосування моделювання в якості функції 

управляння спеціальною функціональною підготовкою спортсменів-

танцюристів. Формування структурних компонентів модельно-цільового 

підходу потребує врахування специфічних компонентів підготовки і 

підготовленості притаманних видам спорту, які поєднують спорт і мистецтво. 

Структурно-логічна схема реалізації модельно-цільового підходу включає 

спеціально організовану послідовність дій – алгоритм, метою якого є 

формування програмного забезпечення спеціальної функціональної 

підготовки в спортивному танці. 

 Представлені інструменти забезпечення моделювання підготовки в 

спортивних танцях. Вони включають засоби та методи формування кількісних 

і якісних характеристик моделювання, способів контролю, оцінки та 
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інтерпретації показників, обґрунтування спрямованості цільової реалізації в 

моделюванні системи спортивної підготовки танцюристів. 

 Результати дослідження представлені в роботі автора [51] 
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РОЗДІЛ 4 

МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ 

СПОРТСМЕНІВ-ТАНЦЮРИСТІВ 

 

4.1. Обґрунтування і механізми забезпечення швидкої кінетики 

реакції кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення спортсменів-

танцюристів 

 

Добре відомо, що функціональні можливості спортсменів у спортивних 

танцях мають виражену специфіку. Її особливість полягає в тому, що 

функціональне забезпечення спеціальної працездатності спортсменів-

танцюристів пов'язано з демонстрацією майстерності пари, де одну з ключових 

місць займає артистична підготовленість партнера і партнерки, здатність 

протягом усього часу танцювання підтримувати естетичні характеристики 

роботи, в тому числі в період розвитку втоми. Крім цього, змінний і повторний 

характер роботи, постійна зміна темпу і ритму танцювання, напрямків рухів, 

поєднання динамічних і статичних напружень висувають особливі вимоги до 

структури функціональних можливостей і її реалізації в процесі змагальної 

діяльності. 

Як правило дані, представлені в спеціальній літературі орієнтовані на 

характеристики потужності і ємності енергозабезпечення роботи. Часто ці дані 

входять в протиріччя з параметрами спеціальної працездатності танцюристів. 

Особливо це проявляється на рівні функціонального забезпечення роботи пари, 

де відмінності потужності і ємності реакцій пов'язані не тільки з гендерними 

відмінностями, а й відмінностями реалізації цієї функції в період досягнення, 

підтримки функції, компенсації стомлення. 

Це вказує на необхідність врахування сторін функціонального 

забезпечення, які визначають динамічні процеси розвитку реакції 

кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення роботи протягом усього 
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періоду танцювання в півфіналі і фіналі. 

В системі функціонального забезпечення спеціальної працездатності 

кваліфікованих спортсменів реалізація цього підходу заснована на оцінці 

швидкої кінетики (швидкості розгортання реакції), стійкого стану і 

компенсації стомлення. У спеціальній літературі, показано, що зазначені 

функціональні характеристики змагальної діяльності формують структуру 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності, де збільшення або 

зниження ефективності одного з компонентів структури призводить до 

зниження ефективності змагальної діяльності [168]. У зв'язку з цим, питання 

розвитку і реалізації швидкої кінетики розглянуті в якості системного 

складового що становить структуру спеціальної функціональної 

підготовленості спортсменів-танцюристів [47].  

В якості критеріїв швидкої кінетики розглянуті кількісні та якісні 

характеристики реакції кардіореспіраторної системи (КРС) та 

енергозабезпечення спортсменів, де структура реакції відображає структуру 

реактивних властивостей організму в процесі напружених фізичних 

навантажень [79]. Рівень реакції характеризує здатність швидко, адекватно, і в 

повній мірі, тобто реактивно реагувати на тренувальні та змагальні 

навантаження. У зв'язку з цим значення мають стимули реакції («drives»), які 

формують початкові установки розвитку реакції, впливають на структуру і 

реалізацію функціонального забезпечення спеціальної працездатності 

спортсменів [34]. Вони проявляються у високій швидкості розгортання реакції 

КРС та енергозабезпечення роботи на самому початку змагальної діяльності 

[118]. 

У спеціальній літературі представлені кількісні та якісні характеристики 

швидкої кінетики КРС і енергозабезпечення роботи. Вони характеризують 

кількісні характеристики швидкості розвідування легеневої вентиляції (VE), 

споживання О2 (VO2 max), виділення СО2 (VCO2), частоти серцевих скорочень 

(HR) [30]. Показано, що відмінності прояву швидкості реакції пов'язані з 

активізацією нейрогуморальних стимулів реакцій. У спеціальній літературі 
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розглянуті питання впливу нейрогуморальних стимулів на швидкість 

розгортання реакції, систематизовані механізми стимуляції функцій в процесі 

напруженої рухової діяльності. В якості одного із стимулів швидкої кінетики 

виступає парціальний тиск вуглекислого газу (PaCO2) в крові [118]. Показано, 

що збільшення концентрації в крові діоксиду вуглецю і кисню 

супроводжується посиленням реакції легеневої вентиляції. Нейрогенний 

стимул, який впливає на посилення реакції, пов'язаний з індивідуальною 

реактивністю кардіореспіраторної системи (з нормо, гіпо- та гіперактивністю) 

спортсмена, а також з вибором засобів і методів спортивної підготовки [34]. 

Показано, що реалізація нейрогенного і гуморальних стимулів реакцій 

пов'язана з спрямованістю тренувального процесу, функціональної 

підготовленістю і функціональним станом спортсмена. Типологічні 

особливості фізіологічної реактивності КРС на фізичні навантаження 

впливають на структуру функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності в початковій частині і на всіх відрізках дистанції змагання [36, 

37]. 

У спеціальній літературі представлені дані, вказують, що рівень 

парціального тиску вуглекислого газу (PaCO2) пов'язаний з рівнем реакції 

легеневої вентиляції і споживання кисню [32]. Це вказує на важливі для 

стимуляції функцій характеристики реакції КРС. До них відносять питомі 

характеристики PaCO2, VCO2 і VE (EqPaCO2 і EqVCO2). На значення цих 

показників вказує той факт, що синхронізація пікових рівнів EqCO2 і PaCO2 

вказує на поріг респіраторної компенсації (RCP) метаболічного ацидозу в 

процесі виконання вправ зі зростаючою інтенсивністю [37]. 

У спеціальній літературі з функціональної підготовки спортсменів 

посилення реакції дихання на збільшення EqPaCO2 і EqVCO2 розглядається в 

якості нейрогуморальних стимулів реакцій, які характеризують реактивні 

властивості організму і мають плив на формування цілісної структури 

функціонального забезпечення спортсменів [79, 130]. 

Обидва компоненти швидкої кінетики - нейрогенний (EqPaCO2) і 
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гуморальний (EqVCO2), у відповідь на зміни гомеостазу стимулюють зовнішнє 

дихання і метаболічні реакції в самому початку напруженої рухової діяльності. 

Це проявляється в швидкості розгортання реакцій кардіореспіраторної 

системи, аеробного і анаеробного енергозабезпечення напруженої рухової 

діяльності спортсменів. Очевидно, що ці процесі прямо пов'язані з 

формуванням цілісної структури функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності спортсменів-танцюристів. Одночасно, склалося розуміння того, 

що відмінності швидкої кінетики можуть бути причиною відмінностей 

функціональної підготовленості партнера і партнерки [48]. 

Це вимагає проведення спеціального аналізу, спрямованого на 

формування нормативної основи швидкої кінетики реакцій з урахуванням 

структури змагальної діяльності в спортивних танцях. 

Модельні характеристики можуть бути розглянуті з урахуванням 

загальних і спеціальних вимог, а також з урахуванням відмінностей видів 

змагальних програм, партнерів і партнерок. До загальних вимог відносять 

зовнішні прояви реакції кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення 

роботи. У спеціальній літературі вони представлені в якості показників 

швидкості розгортання споживання О2, виділення СО2, легеневої вентиляції, 

частоти серцевих скорочень. До спеціальних вимог відносять показники 

реактивності КРС у відповідь на зміни гомеостазу в процесі виконання 

інтенсивних фізичних навантажень. Йдеться про питомі характеристики 

PaCO2, VCO2, VCO2 і VE, які відображають рівень нейрогуморальної 

стимуляції розвитку функцій під впливом фізичних навантажень. 

Таким чином ціллю етапу дослідження було розробити модельні 

характеристики швидкої кінетики кваліфікованих спортсменів у спортивних 

танцях. Для цього проведено два етапи дослідження.  

Перший етап був присвячений визначенню потенційних можливостей 

кінетики в стандартних (однакових для всіх) умовах тестування, що дозволило 

в даному випадку розрахувати кількісні характеристики групових моделей.  

Другий етап дослідження швидкої кінетики був спрямований на  
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визначення проявів функціональних властивостей швидкої кінетики в умовах 

змагальної діяльності спортсменів-танцюристів. 

Інструменти моделювання. В експерименті прийняло взяли участь 

достатня кількість спортсменів-танцюристів. Так в першому етапі 

експерименту, в процесі виконання стандартного навантаження на ергометрі, 

брали участь 42 (21 пара) кваліфікованих спортсменів-танцюристів, переможці 

та призери міжнародних змагань, вік - 24,8 ± 2,9 років. На другому етапі, в 

процесі моделювання змагальної діяльності в спортивних танцях брали участь 

60 спортсменів-танцюристів (30 пар), які спеціалізуються в стандартній 

(європейській) програмі, 60 спортсменів-танцюристів (30 пар) - в 

латиноамериканській програмі. Всі учасники були проінформовані про вимоги 

до початку дослідження, а тренери дали письмову згоду на участь. Місцевий 

комітет з етики досліджень в дусі Гельсінської декларації схвалив всі 

процедури. 

Протокол дослідження швидкої кінетики включав наступну 

послідовність дій і параметри тестової роботи. 

1. В лабораторії НДІ: стандартне навантаження 6 хвилин, інтенсивність 

роботи - швидкість доріжки 3 м·с-1. Кут нахилу 8° у чоловіків, 5° у жінок. 

2. У танцювальному залі: програма - півфінал та фінал (5 танців по 1,5 

хвилин); відпочинок між турами - 20 хвилин. 

Реєстрація показників проводилась в процесі всієї роботи. 

Споживання кисню (VO2), рівень викиду CO2 (VCO2), хвилинна 

вентиляція (VE) визначалися для кожного циклу дихання за допомогою 

газоаналізатор Oxycon (Jaeger). 

З метою формування модельних діапазонів був використаний статистичний 

аналіз. Для у роботі застосовувалися методи обчислення середнього 

арифметичного значення – x  , стандартного відхилення – S, а також 

характеристик індивідуальних відмінностей – мінімальні (min), максимальні 

(max) показники реакції, верхні (75%) та нижні (25%) квартилі  

Визначення нормативних параметрів показників реакції 
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кардіореспіраторної системи, енергозабезпечення та спеціальної 

працездатності засноване на статистичному методі – правилі трьох сигм. 

Систематизація даних може бути проведена на підставі виділення трьох рівнів 

функціональної підготовленості спортсменів-танцюристів: 1-ий – високий; 2-

ий – середній; 3-ій – низький. Для визначення відповідності розподілу 

скористалися наступною особливістю нормального закону, так званим 

правилом трьох сигм, суть якого полягає в наступному: інтервал [�̅� - σ; �̅� + σ] 

містить 68,27% усіх значень, [�̅�  - 2σ; �̅�  + 2σ] – 95,45% усіх значень, [�̅�  - 3σ; �̅� 

+ 3σ] – 99,73% усіх значень випадкової величини. Для меншого розкиду в 

даних дотримувалися першого правила, закону трьох сигм. 

Аналіз знижених, нормативних і найбільш високих (унікальних) значень 

показників дає підставу для індивідуалізації й диференціації спеціалізованої 

спрямованості тренувального процесу з урахуванням цільових установок 

спортивної підготовки юних кваліфікованих і кваліфікованих спортсменів-

танцюристів.  

 Для більш точної характеристики показників потужності і ємності 

енергозабезпечення роботи, використовували два модельні діапазони. Перший 

включав характеристики, які відповідали інтервалу [�̅�  - σ; �̅�  + σ] і включали 

68,27% усіх значень показників. Цей модельний діапазон включав найбільшу 

кількість показників і характеризував професійну придатність (потенціал) 

спортсменів-танцюристів для подальшого спортивного вдосконалення за 

умови пошуку й реалізації резервів організму, корекції знижених сторін 

підготовленості. 

Другий діапазон включав показники вищі за середній рівень й 

характеристики вище інтервалу [ �̅�  + σ], тобто ті рідкі значення, які 

характеризують індивідуальні унікальні функціональні можливості 

спортсменів-танцюристів, з огляду їх потенціалу й орієнтації спортивного 

тренування в майбутньому. 

Кількість спортсменів, вік, кваліфікація (переможці і призери 

престижних національних і міжнародних змагань) дозволяє використовувати 
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результати статичного аналізу (х̅, S, правило трьох сигм), результати якого за 

основними показниками співвідносились  з даними фахівців з функціональної 

підготовки і підготовленості спортсменів в різних видах спорту, в тому числі в 

спортивних танцях [4]. 

Йдеться про показники зовнішнього дихання (легеневої вентиляції), 

аеробного метаболізму (споживання О2 і виділення СО2), інтегральних 

характеристиках розвитку функцій організму (частота серцевих скорочень), які 

дають загальну характеристику швидкої кінетики реакцій. Ці показники 

реєструються на основі аналізу моноекспонентній залежності реакції КРС та 

енергозабезпечення роботи. У початковій стадії роботи (до досягнення піку 

реакції) реєструється час досягнення половини реакції (Т50 - VО2, VE, VCO2, 

HR). Реєстрація показників проводиться в процесі виконання стандартного 

тесту з помірною інтенсивністю роботи. Режим навантаження забезпечував 

перехід від стану спокою в режим роботи з помірною інтенсивністю та 

умовами рівномірного (лінійного) збільшення функцій. В таких умовах 

швидкість розвитку реакції залежить від індивідуальної реактивності нервової 

системи, а також від індивідуальної структури реактивних властивостей КРС 

та аеробного енергозабезпечення роботи. В таких умовах проявляється 

потенціал швидкої кінетики, який характеризується здатністю швидко, 

адекватно і повною мірою реагувати на збільшення інтенсивності і 

напруженості рухових дій. 

 

4.2. Результати моделювання швидкої кінетики реакції 

кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення працездатності 

кваліфікованих спортсменів-танцюристів 

 

Результати контролю і оцінки швидкості розгортання реакцій 

відносяться до розряду загальних вимог швидкої кінетики тому їх модельні 

характеристики відносять до категорії узагальнених моделей функціональної 

підготовленості спортсменів. Узагальнені модельні характеристики швидкості 
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розгортання кардіореспіраторної системи та аеробного енергозабезпечення 

спортсменів-танцюристів представлені в таблиці 1. 

У таблиці 2 представлені високі (унікальні) показники швидкості реакції, 

які реєструються в окремих спортсменів. Вони вказують на можливі межі 

функції. Їх характеристики відносять до індивідуальних моделей 

функціональної підготовленості спортсменів. 

Як видно з таблиці 4.1 показники швидкості розгортання реакції мають 

високе значення.  

Таблиця 4.1  

Узагальнені моделі швидкості розгортання реакції кардіореспіраторної 

системи і енергозабезпечення  працездатності кваліфікованих 

спортсменів-танцюристів, (n=42, 21 пара) 

П
о

к
аз

н
и

к
и

 

Статистика 

Партнери  Партнерки 

х̅± S 

Показники модельного 

діапазону  

[х̅ – S; х̅ + S] * 

х̅± S 

Показники модельного 

діапазону  

[х̅ – S; х̅ + S]* 

знижені 

значення 

діапазону 

 х̅ – S* 

верхнє  

значення  

діапазону 

 х̅ + S* 

знижені 

значення 

діапазону 

 х̅ – S* 

верхнє  

значення  

діапазону 

 х̅ + S* 

Т50 

VO2, с  
26,3±2,1** 23,9 28,5 26,0±2,2 24,1 28,3 

Т50 VЕ, 

с  
25,8±2,0** 23,9 27,9 25,1±2,1 23,0 27,3 

Т50 

VСO2, 

с  

24,9±2,0** 22,7 27,0 24,5±2,1 22,3 26,7 

Т50 HR, 

с  
26,3±2,1** 24,3 28,5 26,0±2,1 24,0 28,3 

 Примітки: * - середні значення трьох найбільш низьких й трьох найбільш високих 

значень показників у модельному діапазоні [х̅ – S; х̅ + S]; 

 **– відмінності партнерів і партнерок не достовірні 

 

Це свідчить про високий рівень вимог до швидкості реакцій, які 

пред'являються для спортсменів-танцюристів в початковій частині 

тренувальної та змагальної діяльності. При цьому мова йде про високі вимоги 

до функціональної підготовленості пари. Діапазон індивідуальних 
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відмінностей показників швидкості реакції (CV - 8.0% у партнерів, 8,0-8,5% у 

партнерок), аналіз індивідуальних типологічних особливостей реакції КРС та 

енергозабезпечення роботи (таблиця 4.2) свідчить про відмінності структури 

частини початкової реакції. У таблиці 4.2 показані два типи реакції КРС та 

енергозабезпечення роботи. Перший тип пов'язаний з активізацією переважно 

аеробного енергозабезпечення, другий тип - з анаеробним гліколізом і 

активним розгортанням реакції легеневої вентиляції в якості реакції дихальної 

компенсації метаболічного ацидозу. 

Таблиця 4.2 

Індивідуальні моделі швидкості розгортання реакції кардіореспіраторної 

системи і енергозабезпечення роботи спортсменів-танцюристів  

(хn < �̅� – S) 

 

Показники 

Танцюристи з найбільш високими показниками швидкості 

розгортання  

Партнери Партнерки 

М. Т.* В. М.** А. С.* С. П.** 

Т50 VO2, с  22,0 26,0 18,0 26,0 

Т50 VЕ, с  26,0 22,0 24,0 22,0 

Т50 VСO2, с  24,0 20,0 24,0 20,0 

Т50 HR, с  26,0 26,0 6,0 28,0 
Примітка. * - спортсмени-танцюристи з переважно аеробним типом 

функціонального забезпечення початкової частини роботи; ** - спортсмени-танцюристи з 

анаеробним типом функціонального забезпечення початкової частини роботи. 

 

Наведені характеристики реакції мають відношення до загальних вимог 

підготовленості спортсменів-танцюристів. вони дозволяють оцінити ступінь 

схильності спортсмена до високої або зниженої швидкості розгортання реакцій. 

Добре відомо, що на прояв швидкої кінетики впливають різні чинники 

підготовки і підготовленості. Йдеться про систему тренувальних засобів, які 

сприяють розвитку рухливості нервової, кардіореспіраторної системи, 

енергозабезпечення роботи, а також про умови навантаження при швидкому 

розгортанні реакцій збільшується або знижується. 

Це чітко видно за показниками швидкої кінетики в процесі виконання 
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першого танцю стандартної та латинської програм змагань. Повільний вальс 

(28-30 тактів в хвилину) і Ча-ча-ча (30-32 такти на хвилину) відрізняються 

інтенсивністю і темпо-ритмовою структурою танцювання. Тому вони мають 

відмінності в структурі функціонального забезпечення роботи. 

У таблиці 4.3 представлені модельні характеристики функціонального 

забезпечення швидкої кінетики реакції спортсменів-танцюристів, які 

спеціалізуються в стандартній (європейської) програми. З таблиці видно, що 

показники легеневої вентиляції, споживання О2, виділення СО2 мали високі 

значення з урахуванням інтенсивності виконання першого танцю стандартної 

програми. 

Аналіз середніх значень, діапазон мінімальних і максимальних значення 

(відмінності квартилів 25%-75%) показників початкової частини реакції 

(швидкої кінетики) свідчать про високий ступінь вимог до рівня 

функціональної підготовленості танцюристів. Відповідно до загальних вимог 

потенціалу швидкої кінетики спортсменів-танцюристів відмінності модельних 

характеристик швидкості розгортання реакцій статистично недостовірні (р> 

0,05). Реєстрація показників проводиться в процесі виконання стандартного 

тесту з помірною інтенсивністю роботи. 

Разом з тим, представлені дані, а також пов'язані з ними відмінності 

показників швидкої кінетики реакції в процесі виконання першого танцю 

стандартної та латиноамериканської програми змагань свідчать про високу 

специфічність функціонального забезпечення початкового відрізка змагальної 

діяльності в різних програмах змагань (р <0,05).  

Звертає на себе увагу той факт, що в однорідній групі спортсменів 

відзначаються типологічні особливості швидкої кінетики. Він пов'язаний з 

активним розгортанням переважно аеробного або анаеробної функції 

енергозабезпечення. Перший тип характеризується більш високим рівнем 

споживання О2 на початкових відрізках дистанції. 
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Таблиця 4. 3  

Групові моделі швидкої кінетики кваліфікованих спортсменів-

танцюристів при виконанні першого танцю (вальс) півфіналу 

стандартної (європейської) програми, (n=60, 30 пар) 

 

П
о

к
аз

н
и

к
и

 

Статистика 

Партнери  Партнерки 

х̅± S 

Показники модельного 

діапазону  

[х̅ – S; х̅ + S] * 

х̅± S 

Показники модельного 

діапазону  

[х̅ – S; х̅ + S]* 

знижені 

значення 

діапазону 

 х̅ – S* 

верхнє  

значення  

діапазону 

 х̅ + S* 

знижені 

значення 

діапазону 

 х̅ – S* 

верхнє  

значення  

діапазону 

 х̅ + S* 

PaCO2, 

мм.рт.ст.  
29,8±1,3** 28,5 31,1  26,8±1,5 25,3 28,2 

VE, 

 л·хв-1 
113,2±9,2** 104,0 122,1 80,0±8,8 71,3 98,7 

VCO2,  

л·хв-1 
2,8±0,2** 2,6 3,0 2,3±0,2 2,1 2,5 

VO2, 

 л·хв-1 
2,9±0,2** 2,7 3,1 2,3±0,2 2,1 2,4 

EqО2 39,5±2,9 36,6 42,3 34,8±2,1 32,7 34,3 

EqСО2 40,4±4,3 36,2 44,3 34,8±2,3 32,5 37,0 

EqPaCO2 3,8±0,3** 3,5 4,0 3,0±0,2 2,8 3,2 

Т50 VO2, с  24,3±3,3 21,1 27,5 25,0±3,7 21,4 28,6 

Т50 VЕ, с  23,8±3,4 21,4 27,2 24,1±3,5 20,6 27,6 

Т50 VСO2, с  24,0±3,5 20,5 27,4 24,5±3,8 20,7 28,3 

Т50 HR, с  25,0±3,4 21,6 28,4 25,0±3,4 21,6 28,4 

 Примітки: * - середні значення трьох найбільш низьких й трьох найбільш високих 

значень показників у модельному діапазоні [х̅ – S; х̅ + S]; оцінку показників проведено за 45 

с виконання першого танця; 

 **– відмінності партнерів і партнерок достовірні (р<0,05) 

 

 

Другий тип - характеризується більш високими показниками реакції 

легеневої вентиляції, виділення СО2 і питомими характеристиками легеневої 

вентиляції, парціального тиску і виділення СО2, споживання О2, що свідчить 

про активізацію реакції дихальної компенсації метаболічного 
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ацидозу  (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Індивідуальні моделі швидкої кінетики кваліфікованих спортсменів-

танцюристів при виконанні першого танцю (вальс) півфіналу 

стандартної (європейської) програми, (n=60, 30 пар) 

 

Показники 

Танцюристи з найбільш високими показниками 

швидкості розгортання  

Партнери Партнерки 

С. И.* В. В.** А. К.* С. Д.** 

(хn < �̅� – S) – Т50 VO2, Т50 VЕ, Т50 VСO2, Т50 HR;  

(хn > �̅� + S) – PaCO2, VE, VCO2, VO2, EqО2, EqСО2, EqPaCO2 

PaCO2, мм.рт.ст.  28,5 31,1 25,3 28,2 

VE, л·хв-1 109,0 122,1 68,2 85,1 

VCO2, л·хв-1 2,9 3,2 2,1 2,9 

VO2, л·хв-1 3,1 2,8 2,8 2,1 

EqО2 35,2 43,6 28,6 38.1 

EqСО2 37,6 38,1 38,1 27,6 

EqPaCO2 3,6 3,8 2,6 3,0 

Т50 VO2, с  18,0 26,0 22,0 26,0 

Т50 VЕ, с  24,0 22,0 26,0 22,0 

Т50 VСO2, с  24,0 20,0 20,0 26,0 

Т50 HR, с  26,0 26,0 22,0 28,0 

Примітка. * - спортсмени-танцюристи з переважно аеробним типом 

функціонального забезпечення початкової частини роботи; ** - спортсмени-танцюристи з 

анаеробним типом функціонального забезпечення початкової частини роботи 

 

 

Дані діагностики швидкої кінетики представлені а таблицях 4.5., 4.6. 
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свідчать що при певні тенденції к збільшенню середніх показників 

підготовленості достовірних відмінностей характеристик показників 

стандартної європейської програми і латиноамериканської програми не 

зареєстровано.  

Таблиця 4.5  

Групові моделі швидкої кінетики кваліфікованих спортсменів-

танцюристів при виконанні першого танцю (Ча-Ча-Ча) півфіналу 

латинської програми, (n=60, 30 пар) 

П
о

к
аз

н
и

к
и

 

Статистика 

Партнери  Партнерки 

х̅± S 

Показники модельного 

діапазону  

[х̅ – S; х̅ + S] * 

х̅± S 

Показники модельного 

діапазону  

[х̅ – S; х̅ + S]* 

знижені 

значення 

діапазону 

 х̅ – S* 

верхнє  

значення  

діапазону 

 х̅ + S* 

знижені 

значення 

діапазону 

 х̅ – S* 

верхнє  

значення  

діапазону 

 х̅ + S* 

PaCO2, 

мм.рт.ст.  
 30,0±2,5 27,5 32,5  28,5±2,0 26,5 30,5 

VE, 

 л·хв-1 
123,1±7,4** 115,7 130,5 95,1±6,6 88,5 101,6 

VCO2, 

л·хв-1 
3,4±0,2** 3,2 3,6 2,8±0,2 2,6 2,6 

VO2,  

л·хв-1 
3,3±0,2 3,1 3,5 2,9±0,2 2,7 3,3 

EqО2 35,1±2,5 32,6 37,6 35,1±2,5 32,6 37,6 

EqСО2 36,2±2,5 33,7 38,7 31,7±2,5 29,2 33,7 

EqPaCO2 4,1±0,3 3,7 4,4 4,1±0,3 3,8 4,3 

Т50 VO2, с  25,3±4,4 18,0 26,0 25,5±4,7 20,8 30,1 

Т50 VЕ, с  25,9±4,7 24,0 22,0 24,6±4,5 20,1 29,1 

Т50 VСO2,с  25,0±4,5 24,0 20,0 25,4±4,8 20,6 30,2 

Т50 HR, с  26,0±4,4 22,0 28,0 25,9±4,4 21,5 30,3 

 Примітки: * - середні значення трьох найбільш низьких й трьох 

найбільш високих значень показників у модельному діапазоні [х̅ – S; х̅ + S]; 

оцінку показників проведено за 45 с виконання першого танця; 

 **– відмінності партнерів і партнерш достовірні (р<0,05) 
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Таблиця 4.6 

Індивідуальні моделі швидкої кінетики кваліфікованих спортсменів-

танцюристів при виконанні першого танцю (Ча-Ча-Ча) півфіналу 

латинської програми, (n=60, 30 пар) 

 

Показники 

Танцюристи з найбільш високими показниками 

швидкої кінетики  

(хn < �̅� – S) – Т50 VO2, Т50 VЕ, Т50 VСO2, Т50 HR;  

(хn > �̅� + S) – PaCO2, VE, VCO2, VO2, EqО2, EqСО2, EqPaCO2 

Партнери Партнерки 

С. Т.* Т. М.** Б. Б.* Б. Р.** 

PaCO2, мм.рт.ст.  28,7 31,4 26,4 29,4 

VE, л·хв-1 117,7 130,5 88,5 101,6 

VCO2, л·хв-1 3,0 3,6 2,6 3,5 

VO2, л·хв-1 3,5 3,2 2,9 3,3 

EqО2 39,2 36,3 32,6 37,6 

EqСО2 33,6 40,8 28,5 32,8 

EqPaCO2 4,1 4,2 3,4 3,5 

Т50 VO2, с  20,0 18,0 20,0 26,0 

Т50 VЕ, с  22,0 24,0 26,0 22,0 

Т50 VСO2, с  24,0 26,0 26,0 20,3 

Т50 HR, с  26,0 28,0 28,0 28,0 

Примітка. * - спортсмени-танцюристи з переважно аеробним типом 

функціонального забезпечення початкової частини роботи; ** - спортсмени-танцюристи з 

анаеробним типом функціонального забезпечення початкової частини роботи. 

 

У спеціальній літературі питань функціональній підготовці спортсменів-

танцюристів приділено значну увагу [132, 136, 141]. Констатували загальні 

вимоги до рівня функціональної підготовленості партнерів, партнерок, 

інтегральної підготовленості пари [48]. Були визначені нормативні значення 

реакції КРС та енергозабезпечення роботи [47]. Встановлено, що нормативні 

вимоги до кількісних характеристик потужності системи енергозабезпечення 
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відповідають характеристикам кваліфікованих спортсменів в окремих 

циклічних видах спорту [5]. Очевидно, що мова йде про питомі показники 

реакції енергозабезпечення (VO2/kg, VCO2/kg, VE/kg). Разом з тим склалися 

чіткі уявлення, що зазначені характеристики підготовленості вказують на 

загальні вимоги до підготовленості спортсменів-танцюристів, яких навряд чи 

вистачає для повноцінної оцінки структури функціонального забезпечення 

спеціальної працездатності з урахуванням темпо-ритмової структури 

змагальних вправ, повторного і змінного характеру змагальної діяльності. Для 

цього показана необхідність проведення більш глибокого структурного аналізу, 

де на перший план виходять характеристики реалізаційних компонентів 

функціональної підготовленості, а ключове місце займають характеристики 

швидкої кінетики реакції. Реалізація швидкої кінетики дозволить забезпечити 

швидке впрацювання основних систем функціонального забезпечення 

працездатності танцюристів, а також сформувати передумови для підвищення 

ефективності всіх компонентів кінетики реакції в процесі виконання програми 

змагань - швидкості розгортання реакції, стійкості, рухливості в умовах 

розвитку стомлення [20]. 

Проведений аналіз структури функціонального забезпечення швидкої 

кінетики реакції показав загальні і типологічні особливості, які впливають на 

оцінку рівня спеціальної функціональної підготовленості спортсменів-

танцюристів різної спеціалізації, партнерів, партнерок, інтегральної 

підготовленості пари. Наведені дані узагальнені і систематизовані на основі 

принципів моделювання. На цій основі в процесі побудови моделей 

функціональної підготовленості, чітко виділяють групи моделей: 

− узагальнені моделі, які включають загальні для виду спорту 

характеристики швидкої кінетики; 

− групові, які характеризують типологічні особливості швидкої 

кінетики залежно від виду змагань, статевих відмінностей, інтегральної 

підготовленості пари; 
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− індивідуальні моделі, які характеризують межі функцій, зустрічаються 

досить зрідка, проте характеризують унікальні сторони підготовленості або 

природні задатки спортсменів. 

 

Відповідність підготовленості партнера, партнерки, пари зазначеним 

модельним характеристикам дають підстави для оцінки якості проведеної 

тренувальної роботи, а також підстави для спрямованої корекції спеціальної 

функціональної підготовки. 

Результати вимірювання швидкої кінетики, оцінки та інтерпретації 

показників контролю у відповідність з програмою змагань, підлогою, 

інтегральної підготовленістю пари дозволили виділити закономірності, які 

вказують на нові можливості моделювання швидкої кінетики спортсменів-

танцюристів в якості інструменту підвищення ефективності спеціальної 

функціональної підготовки. 

Показники швидкості розгортання реакцій кардіореспіраторної системи 

і енергозабезпечення роботи, які були інтерпретовані на основі аналізу часу 

досягнення половини реакції відображають загальний потенціал швидкої 

кінетики спортсменів-танцюристів. Відмінності показників Т50 - VО2, VE, 

VCO2, HR партнерів і партнерок, спортсменів-танцюристів стандартної та 

латиноамериканської програм статично не достовірні (р> 0,05). 

Показники реакції кардіореспіраторної системи на зміни гомеостазу 

VE · PaCO2
-1, VE·VCO2

-1 і VE·VO2
-1, інтерпретовані для початкової частини 

змагальної діяльності танцюристів мали достовірні відмінності для партнерів 

і партнерок, для першого танцю стандартної (Вальс) і латиноамериканської 

програми (Ча-ча-ча) змагань. 

Виділено групи показників, які характеризують узагальнені, групові та 

індивідуальні характеристики швидкої кінетики. 

Узагальнені (узагальнені моделі) кількісні та якісні характеристики 

швидкої кінетики дозволяють оцінити інтегральний рівень підготовленості 

партнерів і партнерок в стандартній (європейській) та латиноамериканській 
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програмі. Представлений модельний ряд показників швидкої кінетики, 

зареєстровані в стандартному тесті. Дані представлені відповідно - партнери, 

партнерки: Т50 VO2 (секунд) – 23,9-28,1 24,1-28,3; Т50 VЕ 23,9-27,9, 23,0-27,3; 

Т50 VСO2 – 22,7-27,0; 22,3-26,7; Т50 HR – 24,3-28,5, 24,0-28,3; 

Групові кількісні та якісні характеристики швидкої кінетики (групові 

моделі) дозволяють оцінити компоненти реакції, які формують відмінності 

функціонального забезпечення роботи партнерів і партнерок, в першому танці 

стандартної та латиноамериканської програми. До групових моделей відносять 

кількісні і якісні характеристики спортсменів з вираженим типом аеробного 

або анаеробного енергозабезпечення. 

Модельний ряд для першого танцю стандартної програми змагань 

(вальс). Дані представлені відповідно - партнери, партнерки: PaCO2 (мм.рт.ст.) 

– 28,5-31,4, 25,4-28,2; VE (л·хв-1) – 109,0-122,1, 68,2-85,9; VCO2 (л·хв-1) – 2,9-

3,2, 2,1-2,9; VO2 (л · хв-1) – 2,8-3,2, 2,7-3,3; EqО2 – 35,2-43,6, 28,6-38,1; EqСО2 

– 37,6-38,1, 38,1-27,6; EqPaCO2 – 3,6, 3,8, 2,6-3,0; Т50 VO2 (секунд) – 18,0-26,0, 

22,0-26,0; Т50 VЕ – 22,0-24,0; 26,0-22,0; Т50 VСO2 – 20,0-24,0; 20,0-26,0; Т50 HR 

– 26,0-28,2; 22,0-28,1; 

 

Модельний ряд для першого танцю латиноамериканської програми 

змагань (Ча-ча-ча). Дані представлені відповідно - партнери, партнерки: PaCO2 

(мм.рт.ст.) – 27,5-32,5, 26,5-30,5; VE, л·хв-1–115,7-130,5, 88,5-101,6; VCO2 (л·хв-

1) – 3,2-3,6, 2,6-2,6; VO2 (л·хв-1) – 3,1-3,5, 2,9-3,3; EqО2 – 32,6-37,6, 32,6-37,6; 

EqСО2 – 33,7-38,7, 29,2-33,7; EqPaCO2 – 3,7-4,4, 3,8-4,3; Т50 VO2 (секунди) – 

20,9-29,7, 20,8-30,1; Т50 VЕ – 21,2-30,6, 20,1-29,1; Т50 VСO2 – 20,4-29,5, 20,6-

30,2; Т50 HR – 21,6-30,4, 21,5-30,3; 

Індивідуальні кількісні та якісні характеристики швидкої кінетики 

(індивідуальні моделі) дозволяють встановити можливі межі функції, 

визначити найбільш високі (унікальні) характеристики реакції. У моделі 

використовуються кількісні характеристики, які мають значення вище 

показників модельного ряду. 
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4.3. Модельні характеристики кардіореспіраторної системи і 

енергозабезпечення спеціальної працездатності кваліфікованих  

спортсменів-танцюристів в умовах сталого стану і компенсації втоми 

 

 Згідно наукових та емпіричних даних, представлених в спеціальній 

літературі та в розділах 1 і 3, до узагальнених моделей енергозабезпечення 

відносять типологічні характеристики, властиві партнерам чи партнеркам, а 

саме – питомі характеристики реакції легеневої вентиляції, споживання кисню  

і виділення СО2. До показників, які формують групові моделі, відносять 

характеристики потужності аеробних процесів і ємності анаеробного 

лактатного енергозабезпечення. Індивідуальні моделі характеризуються 

унікальним рівнем показників узагальнених і групових моделей. 

 В процесі моделювання використовуються наступні характеристики 

стійкого стану і компенсації втоми. 

 Кількісні і якісні характеристики стійкого стану: потужності аеробних 

процесів і ємності анаеробного лактатного енергозабезпечення. – VO2 max/kg, 

EqСО2, EqО2 – «плато» показників в півфіналі, La. В процесі оцінки стійкості 

КРС і аеробного енергозабезпечення (EqСО2, EqО2) розглядали рівень 

показника, зареєстрований протягом 30 секундного періоду танцювання ±1,0% 

величини показника. 

 Кількісні і якісні характеристики ефективності компенсації втоми –  

EqVCO2 стійкого стану / VCO2 компенсації стомлення, EqVO2 стійкого стану / 

VO2 компенсації стомлення, VO2 стійкого стану / VO2 компенсації стомлення 

– «плато» показників фіналу, La півфінал / La фінал, %. 

 Забір крові для вимірювання лактату крові проведений на третій і п’ятій 

хвилині відновлювального періоду після виконання півфіналу і фіналу 

стандартної і європейської програми. 

 Акцентуємо увагу на тому, що показники концентрації лактату крові 

відображали характеристики анаеробної ємності. Про це свідчать періоди 

забору крові в процесі танцювання і після виконання змагальної програми. 
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 В якості моделі змагальної діяльності розглянуті кількісні і якісні 

характеристики спеціальної працездатності, зареєстровані в процесі 

виконання фінальної частини програми змагань – фіналу.  

 Характеристики стійкості, аналізувались в процесі танцювання другого-

третього танцю, компенсації втоми четвертого-п’ятого танцю стандартної і 

латиноамериканської програми.  Показники ефективності компенсації втоми 

розглянуті на підставі порівняння реакції кардіореспіраторної системи і 

енергозабезпечення роботи періодів стійкого стану і фази розвитку втоми. Цей 

підхід представлений в спеціальній літературі [46]. 

 Виключення склали характеристики ємності лактатних реакцій, де були 

визначені відмінності показників півфіналу і фіналу. Це зроблено для 

визначення ступеню мобілізації анаеробних ресурсів для виконання фінальної 

частини змагань. 

 Індивідуальні моделі розглянуті в якості еталонних структур 

функціональної підготовленості спортсменів-танцюристів, які вказують на 

потенційні можливості розвитку систем у спортсменів в спортивних танцях.  

 Особливістю моделювання в спортивних танцях є формування 

кількісних і якісних характеристик узагальнених і групових моделей.  

 В якості узагальнених моделей розглянуті кількісні і якісні 

характеристики аеробної потужності і анаеробної ємності, реакції 

кардіореспіраторної системи спортсменів європейської і латиноамериканської 

програми змагань.  

 В якості групових моделей розглянуті відмінності функціональної 

підготовленості партнерів і партнерок. 

 Реалізація такого підходу має важливе значення для реалізації контролю 

як функції управління тренувальним процесом спортсменів–танцюристів, 

зокрема для оцінки та інтерпретації показників контролю, індивідуалізації 

спеціальної фізичної підготовки. 

 Кількісні і якісні характеристики узагальнених і групових моделей 

функціональної підготовленості представлені в таблиці 4.7 и 4.8. В процесі 
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моделювання підготовленості не враховували три найнижчих показники 

реакції. Три найвищих показники були враховані в процесі формування 

індивідуальних моделей підготовленості. 

 Показники кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення роботи, 

що наведені в таблицях, свідчать про високий рівень вимог до спеціальної 

фізичної підготовленості спортсменів-танцюристів, її функціональних 

характеристик. Враховуючи той факт, що в процесі моделювання півфіналу і 

фіналу змагальної діяльності показники частоти серцевих скорочень 

знаходились на рівні 170,0 уд·хв-1 і вище у партнерів та 160,0 уд·хв-1 и вище у 

партнерок, можна вважати, що високий рівень реакції кардіореспіраторної 

системи і енергозабезпечення роботи є фактором функціональної підтримки 

організму, компенсації високого ступеню напруження навантаження, 

характерного для змагальної діяльності спортсменів-танцюристів. 

 З таблиці 4.9 і 4.10 також видно, що достовірні відмінності показників 

функціональної підготовленості відмічені серед партнерів і партнерок по 

характеристикам потужності аеробного і ємності анаеробного 

енергозабезпечення як в період стійкого стану, так і в фазі розвитку втоми. Це 

свідчить про необхідність диференційованої інтерпретації показників стійкого 

стану і ефективності компенсації втоми контролю партнерів и партнерок.  

 Відмінності показників спортсменів-танцюристів європейської 

стандартної і латиноамериканської програми мають тенденцію до відмінності 

по рівню максимального споживання кисню і концентрації лактату крові. У 

спортсменів-танцюристів, які спеціалізуються в латиноамериканській 

програмі, рівень таких показників по середнім значенням незначно перевищує 

рівень показників спортсменів стандартної європейської програми. Найбільш 

чітко це проявляється по показникам концентрації лактату крові, де рівень 

відмінностей може досягати 1,0% і більше відсотків. 

 Інформацію для аналізу та інтерпретації результатів контролю дають 

характеристики індивідуальних моделей, наведених в таблиці 4.7 і 4.8 Високий 

рівень показників вище модельного ряду свідчать про високу схильність 
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партнера чи партнерки до прояву певної функціональної властивості і 

реалізації сформованої високо індивідуальної структури функціонального 

забезпечення спеціальної працездатності. Цей факт необхідно враховувати в 

силу того, що при певному дисбалансі функціональної підготовленості пари 

можуть виникати відмінності проявів функціональної і спеціальної 

підготовленості спортсменів-танцюристів.  

 Необхідно відмітити той факт, що індивідуальні моделі і пов’язані з 

ними високі, унікальні прояви компонентів функціональної підготовленості 

притаманні спортсменам-танцюристам високого класу. Всі вони є майстрами 

спорту міжнародного класу. В спеціальній літературі, присвяченій 

моделюванню підготовленості спортсменів чітко показано, що індивідуальні 

моделі є орієнтиром для удосконалення фізичної підготовки спортсменів, 

свого роду «моделлю майбутнього». Це положення актуальну для спортивних 

танців, де наразі проходить становлення спеціальної фізичної підготовки на 

основі кількісних і якісних характеристик функціонального забезпечення 

спеціальної працездатності. Ці дані дають підставу для відбору найбільш 

обдарованих спортсменів, також для формування спеціалізованого 

спрямування режимів тренувальної роботи в спортивних танцях.  

 Аналіз групових та індивідуальних даних показав типологічні 

особливості функціонального забезпечення чоловіків і жінок. Робота 

партнерів характеризується більш високим рівнем потужності реакцій і 

можливостями компенсації ацидемічних зсувів, що наростають.  Це видно по 

більш високому рівню реакції дихальної компенсації метаболічного ацидозу 

(EqСО2, EqVCO2 стійкого стану / EqVCO2 компенсації стомлення). Робота 

партнерок відрізняється більш високим рівнем економічності. Про це свідчать 

показники  EqСО2 и RER. На ці особливості функціонального забезпечення 

спеціальної працездатності вказують питомі характеристики виділення СО2 і 

легеневої вентиляції (RER). Наведені дані показують чітку тенденцію, за якої 

робота партнерів знаходиться в зоні інтенсивності близької до VO2 max, 

партнерок – в зоні порогу анаеробного обміну.    
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  Таблиця 4.7  

Узагальнені (для танцюристів європейської та латиноамериканської 

програми) і групові (для партнерів і партнерок) функціональні моделі 

стійкого стану кваліфікованих спортсменів-танцюристів, (n=42, 21 пара) 
П

о
к
аз

н
и

к
и

 

Статистика 

Партнери  Партнерки 

х̅± S 

Показники 

модельного 

діапазону  

[х̅ – S; х̅ + S] * 
х̅± S 

Показники 

модельного 

діапазону  

[х̅ – S; х̅ + S]* 

знижені 

значення 

діапазону 

 х̅ – S* 

верхнє  

значення  

діапазону 

 х̅ + S* 

знижені 

значення 

діапазону 

 х̅ – S* 

верхнє  

значення  

діапазону 

 х̅ + S* 

Стандартна європейська програма  

VO2 max 

/ kg,  

ml·min-

1·kg-1 

53,0±1,8* 51,1 54,9 46,9±1,8* 44,8 48,7 

La 

п/фінал,  

mmol·l-1 

11,5±1,1* 10,3 12,7 6,6±1,2* 5,4 7,8 

EqСО2  26,7±2,1* 24,6 28,7 20,0±2,0 18,1 22,0 

EqО2 25,2±1,0* 24,3 
 

26,2 21,1±1,7 19,4 22,9 

RER 1,06±0,007 1,054 1,067 
0,95 

±0,006 
0,944 0,956 

Латиноамериканська програма 

VO2 max 

/ kg,  

ml·min-

1·kg-1 

54,9±1,2* 53,6 56,2 48,1±1,3 46,8* 49,5 

La 

п/фінал,  

mmol·l-1 

12,4±1,9* 10,5 14,3 6,3±1,8* 4,5 8,1 

EqСО2  29,6±1,9* 27,8 31,6 21,0±1,8* 19,3 22,9 

EqО2 27,6±1,1* 26,5 
 

28,8 22,1±1,3* 20,8 23,4 

RER 1,05±0,007* 1,043 1,057 
0,95 

±0,007* 
0,943 0,957 

Примітки: * - середні значення трьох найбільш низьких й трьох найбільш високих значень 

показників у модельному діапазоні [х̅ – S; х̅ + S]; 

*– відмінності партнерів і партнерок достовірні, p<0,05 
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Таблиця 4.8 

Індивідуальні моделі функціональні моделі стійкого стану кваліфікованих 

спортсменів-танцюристів, (n=42, 21 пара) 

 

Показники 

Танцюристи з найбільш високими показниками стійкого 

стану  

Партнери Партнерки 

М. Т.* В. М.** А. С.* С. П.** 

VO2 max / kg,  

ml·min-1·kg-1 
58,9 55,2 50,7 48,5 

La п/фінал,  

mmol·l-1 
13,3 16,7 8,1 10,8 

EqСО2  32,2 33,9 25,0 27,8 

EqО2 29,2 31,7 22,9 26,4 

RER 1,1 1,1 1,009 0,039 
Примітка. * - спортсмени-танцюристи з переважно аеробним типом 

функціонального забезпечення початкової частини роботи; ** - спортсмени-танцюристи з 

анаеробним типом функціонального забезпечення початкової частини роботи. 

 

Виділено групи показників, які характеризують узагальнені, групові та 

індивідуальні характеристики стійкого стану і ефективності компенсації втоми. 

Узагальнені (узагальнені моделі) кількісні та якісні характеристики 

стійкого стану і ефективності компенсації втоми дозволяють оцінити 

диференційований рівень підготовленості партнерів і партнерок  в обох видах 

змагальної програми та інтегральний (обумовлений вимогами обох танців) в 

стандартній (європейській) та латиноамериканській програмі. 

Представлений модельний ряд показників групових моделей стійкого 

стану, зареєстровані в період виконання першого-другого танцю фіналу 

європейської стандартної програми. Дані представлені відповідно - партнери, 

партнерки: VO2 max / kg, ml·min-1·kg-1 – 51,1-54,9 ml·min-1·kg-1, 44,8-48,7; La 

п/фінал 10,5-14,3 mmol·l-1, 4,5-8,1 mmol·l-1; EqСО2 –24,6-28,7; 18,1-22,0; EqО2 

– 24,3-26,2; 19,4-22,9; RER – 0,944-0,956; 1,054-1,067. 
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Таблиця 4.9  

Узагальнені (для танцюристів європейської та латиноамериканської 

програми) і групові (для партнерів і партнерок) функціональні моделі 

компенсації втоми кваліфікованих спортсменів-танцюристів, (n=42, 21 

пара) 
П

о
к
аз

н
и

к
и

 

Статистика 

Партнери  Партнерки 

х̅± S 

Показники модельного 

діапазону  

[х̅ – S; х̅ + S] * 

х̅± S 

Показники модельного 

діапазону  

[х̅ – S; х̅ + S]* 

знижені 

значення 

діапазону 

 х̅ – S* 

верхнє  

значення  

діапазону 

 х̅ + S* 

знижені 

значення 

діапазону 

 х̅ – S* 

верхнє  

значення  

діапазону 

 х̅ + S* 

Стандартна європейська програма  

VO2 стійкого стану / 

VO2 компенсації 

стомлення – «плато» 

показників фіналу, % 

1,0±0,8* 0,02 1,9 1,0±0,5* 0,05 1,5 

EqVO2 стійкого стану 

/ EqVO2 компенсації 

стомлення, % 

3,2±1,5* 1,8 4,8 2,3±1,1* 1,2 2,4 

EqVCO2 стійкого 

стану / EqVCO2 

компенсації 

стомлення 

3,7±2,1* 
1,6 5,6 

2,8±2,0* 
0,9 4,8 

La фінал, mmol·l-1 12,6±1,1* 11,0 13,9 6,8±1,3* 5,4 8,2 

La півфінал / La 

фінал, % 
1,13±0,02* 0,9 1,2 0,9±0,02* 0,8 1,1 

RER 1,06±0,007* 1,053 1,067 
0,95 

±0,006* 
0,944 0,956 

Латиноамериканська програма 

VO2 стійкого стану / 

VO2 компенсації 

стомлення – «плато» 

показників фіналу, % 

1,2±0,3* 0,9 2,5 1,2±0,5* 0,7 1,7 

EqVO2 стійкого стану 

/ EqVO2 компенсації 

стомлення, % 

3,8±1,2 2,6 5,1 2,6±1,2* 1,4 3,8 

EqVCO2 стійкого 

стану / EqVCO2 

компенсації 

стомлення 

3,9±1,2 2,7 5,2 3,0±1,2* 1,8 4,0 

La фінал, mmol·l-1 13,7±1,0 12,6 
 

14,7 7,0±1,2* 5,8 8,2 

La півфінал / La 

фінал, % 
1,18±0,02 1,0 1,2 0,9±0,02 0,8 1,1 

RER 1,06±0,007 1,053 1,067 
0,99 

±0,007* 
0,983 0,997 

 Примітки: * - середні значення трьох найбільш низьких й трьох найбільш високих 

значень показників у модельному діапазоні [х̅ – S; х̅ + S]; 

 **– відмінності партнерів і партнерок достовірні, р<0,05 
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Таблиця 4.10 

Індивідуальні моделі функціональні моделі компенсації втоми 

кваліфікованих спортсменів-танцюристів, (n=42, 21 пара) 

 

Показники 

Танцюристи з найбільш високими 

показниками стійкого стану  

Партнери Партнерок 

М. Т.* В. М.** А. С.* С. П.** 

VO2 стійкого стану / VO2 

компенсації стомлення – «плато» 

показників фіналу, % 

1,9 1,9 1,9 1,7 

EqVO2 стійкого стану / EqVO2 

компенсації стомлення, % 
5,0 4,8 2,6 4,7 

EqVCO2 стійкого стану / EqVCO2 

компенсації стомлення 
5,8 6,1 5,0 4,6 

La финал, mmol·l-1 14,9 16,9 9,8 10,2 

La півфінал / La фінал, % 1,0 1,2 0,8 1,0 

RER 1,077 1,067 1,1 1,2 

Примітка. * - спортсмени-танцюристи з переважно аеробним типом функціонального 

забезпечення початкової частини роботи; ** - спортсмени-танцюристи з анаеробним типом 

функціонального забезпечення початкової частини роботи. 

 

  Представлений модельний ряд групових показників стійкого стану, 

зареєстровані в період виконання першого-другого танцю фіналу 

латиноамериканської програми. Дані представлені відповідно - партнери, 

партнерки: VO2 max / kg, ml·min-1·kg-1 –53,6-56,2, 46,8-49,5; La п/фінал 10,3-12,7 

mmol·l-1, 5,4-7,8 mmol·l-1; EqСО2 –27,8-31,6, 19,3-22,9; EqО2 – 26,5-28,8, 20,8-

23,4; RER – 1,043-1,057; 0,943-0,957. 

 

  Представлений модельний ряд показників групових моделей компенсації 

втоми, зареєстровані в період виконання четвертого-п’ятого танцю фіналу 

європейської стандартної програми. Дані представлені відповідно - партнери, 

партнерки: VO2 стійкого стану / VO2 компенсації стомлення – «плато» 

показників фіналу, % – 0,02-1,9%, 0,05-1,5%; EqVO2 стійкого стану / EqVO2 

компенсації стомлення, % – 1,8-4,8%, 1,2-2,4%; EqVCO2 стійкого стану / 
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EqVCO2 компенсації стомлення –1,6-5,6%, 0,9-4,8%; La фінал, mmol·l-1 – 11,0-

13,9, 5,4-8,2; La півфінал / La фінал, % –   0,8-1,1, 0,9-1,2%; RER – 1,053-1,067%, 

0,944-0,956%. 

  Представлений модельний ряд групових показників компенсації, 

зареєстровані в період виконання четвертого-п’ятого танцю фіналу 

латиноамериканської програми. Дані представлені відповідно - партнери, 

партнерки: VO2 стійкого стану / VO2 компенсації стомлення – «плато» 

показників фіналу, % – 0,7-1,7%; 0,9-2,5%; EqVO2 стійкого стану / EqVO2 

компенсації стомлення, % – 2,6-5,1%, 1,4-3,8%; EqVCO2 стійкого стану / 

EqVCO2 компенсації стомлення – 1,8-4,0%, 2,7-5,2%; La фінал, mmol·l-1 – 12,6-

14,7, 5,8-8,2, mmol·l-1; La півфінал / La фінал, % – 0,8-1,1%, 0,9-1,2%;  RER – 

1,053-1,067%; 0,983-0,997%. 

Аналіз типологічних відмінностей даних наведених в узагальнених і 

групових моделях дозволив припустити наявність типологічних особливостей 

енергозабезпечення. В загальному вигляді їх можна віднести до переважно 

аеробного типу і переважно анаеробному типу енергозабезпечення. Ці 

особливості проявляються в фінальній частині змагань, в період активізації 

механізмів компенсації втоми. В обох випадках ця реакція супроводжується 

підвищенням частоти серцевих скорочень, при цьому ефективна компенсація 

втоми супроводжується підвищенням напруження аеробної чи анаеробної 

функції при умові збереження стійкості пульсу. Перший тип, характеризується 

збільшенням аеробної потужності в фазі розвитку втоми, другий – більшим 

використанням анаеробного лактатного енергозабезпечення при умові 

активізації реакції дихальної компенсації метаболічного ацидозу. Остання 

реакція проявляється в якості маркера реактивних властивостей організму на 

накопичення втоми . Такого роду закономірності чітко проглядаються при 

аналізі показників індивідуальних моделей спортсменів-танцюристів високого 

класу. 
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4.4. Формалізовані моделі енергозабезпечення спеціальної 

працездатності кваліфікованих спортсменів-танцюристів 

 

Результати контролю, оцінки і інтерпретації показників 

кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення роботи, представлені в 

якості функціональних моделей підготовленості спортсменів-танцюристів, 

дають підстави для їх систематизації і розробки формалізованих моделей 

підготовленості, які забезпечують  диференційовану та інтегральну оцінку 

ефективності енергозабезпечення спортсменів-танцюристів. Для цього був 

використаний метод бальної оцінки кожного показника і сумарної оцінки в 

балах підготовленості спортсменів. Цей метод використовується для 

практичної реалізації моделювання в структурі управління тренувальним 

процесом спортсменів в різних видах спорту, в тому числі і в танцях [24]. 

Крім того, формалізована модель дозволяє порівняти структуру і знижені 

сторони підготовленості партнера і партнерки – пари.  

Практичні аспекти реалізації формалізованого моделювання 

припускають оцінку підготовленості на трьох рівнях – високому, середньому, 

зниженому. Це передбачає три види оцінки в балах: 1 бал – знижений рівень, 3 

бали – середній рівень, 5 балів – високий (унікальний) рівень показника. Як 

правило, найбільш широкий спектр значень показників знаходиться в межах 

модельного ряду (дані наведені вище). Цей рівень розглядається як середній і 

оцінюється на три бали. Значення, які вище показників модельного ряду 

трактуються в якості високого рівня і оцінюються п’ятьма балами. Показники 

нижче модельного ряду мають оцінку одиниця. Згідно даних літератури, такий 

розкид оцінки в балах дозволяє визначити більш достовірні відмінності того 

чи іншого показника. 

За основу оцінки були прийняті кількісні та якісні характеристики 

енергозабезпечення роботи. Враховували, що згідно даних Д. Мак-Дугала [54] 

саме ці характеристики пов’язані з виходом кількості роботи в умовах 

напруженої рухової діяльності. Для цього були проаналізовані показники 
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потужності аеробного (VO2 max / kg, ml·min-1·kg-1) і ємності анаеробного 

енергозабезпечення (La фінал, mmol·l-1), а також ефективності використання 

аеробного (EqVO2 стійкого стану / EqVO2 компенсації стомлення, %) і 

анаеробного резерву (La півфінал / La фінал, %) в фіналі змагальної програми.  

Формалізовані моделі энергозабезпечення спеціальної працездатності 

спортсменів-танцюристів представлені в таблиці 4.11. і рис. 4.1. 

 

Таблиця 4.11 

Формалізована модель енергозабезпечення спеціальної працездатності 

спортсменів-танцюристів (чоловіки) 

Показники 

Рівні значущості показників 

Партнери Партнерки 

Бали 

1 3 5 1 3 5 

Стандартна програма 

VO2 max / kg, ml·min-1·kg-1 ≤51,1 
51,1-

54,9 
55,0≤ ≤44,9 

44,8-

48,7 
≤48,8 

VO2 стійкого стану / VO2 

компенсації стомлення – 

«плато» показників фіналу, % 

≤0,019 
0,02-

1,9 
≤1,93 ≤0,49 

0,05-

1,5 
≤1,55 

La фінал, mmol·l-1 ≤10,9 
11,0-

13,9 
≤14,0 ≤5,3 

5,4-

8,2 
≤8,3 

La півфінал / La фінал, % ≤0,71 
0,8-

1,1 
≤1,12 ≤0,8 

0,9-

1,2 
≤1,3 

 Латиноамериканська програма  

VO2 max / kg, ml·min-1·kg-1 ≤46,9 
46,8-

49,5 
≤49,6 ≤53,5 

53,6-

56,2 
≤56,3 

VO2 стійкого стану / VO2 

компенсації стомлення – 

«плато» показників фіналу, % 

≤0,69 
0,7-

1,7 
≤1,71 ≤0,89 

0,9-

2,5 
≤2,51 

La фінал, mmol·l-1 ≤12,5 
12,6-

14,7 
≤14,8 ≤5,7 

5,8-

8,2 
≤8,3 

La півфінал / La фінал, % ≤0,79 0,8-1,1 ≤1,11 ≤0,89 
0,9-

1,2 
≤1,21 

 

 Після цього проведена оцінка ефективності змагальної діяльності у 
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відповідності до рівня функціональної підготовленості танцюристів. 

 На самому початку враховували той факт, що кореляційна залежність 

показників оцінки ефективності енергозабезпечення та ефективності 

змагальної діяльності показала достовірні взаємозв’язки оцінки в балах 

енергозабезпечення роботи та оцінки в балах у відповідності до правил 

змагань по спортивному танцю. Результати кореляційного аналізу наведені в 

таблиці 4.11. 

 З таблиці видно, що по всім показникам визначений високий ступінь 

взаємозв’язку. Діапазон коефіцієнтів кореляції склав від  0,71 до 0,83.  

 Очевидно, що високий рівень взаємозв’язку в тому числі пов’язаний зі 

значенням показників близьких до базових характеристик аналізованого 

явища. Для підтвердження взаємозв’язку та взаємозалежності компонентів 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності та майстерності 

спортсменів-танцюристів проаналізували індивідуальні особливості 

спеціальної підготовленості у відповідності до рівня енергетичних реакцій. 

 Дані, наведені в таблиці 4.11., свідчать, що спортсмени з високим рівнем 

спортивної майстерності мали більш високі характеристики енергетичного 

забезпечення спеціальної працездатності.  

 Для оцінки вказаного рівня відповідності було проведено аналіз 

ефективності виконання програми змагань обох видів програми – європейської 

стандартної та латиноамериканської. Контроль, оцінка та інтерпретація 

показників проведена згідно з правилами змагань та критеріїв оцінки суддів 

змагальної діяльності.  

 Оцінку проводили тридцять експертів: провідних спеціалістів 

спортивного танцю, судів, провідних спортсменів України. Проведена оцінка 

60 спортсменів (30 пар). Максимальна оцінка відповідала 10 балам. Кожна 

помилка «коштувала» один бал. 

 Модельний діапазон показників інтегральної оцінки спеціальної 

підготовленості, розроблений у відповідності з правилами трьох сигм, 

знаходився в межах 8,65-9,27 балів по оціночним критеріям суддів змагань. 
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Спортсмени, що мали середній бал 8,5 та нижче мали знижений рівень 

спеціальної підготовленості, відповідно 9,3 та вище  – найбільш високий 

рівень спеціальної підготовленості. 

   

 

Пари з різним рівнем функціональної підготовленості 

 

 Рис. 4.1 Показники спеціальної підготовленості пари (44 спортсмена, 22 

пари) згідно з оцінкою виконання танців європейської стандартної  та 

латиноамериканської програм змагань: 

1 – пари з індексом функціональної підготовленості 5 балів (n = 6 пар); 

2 – пари з індексом функціональної підготовленості 3 бала (n = 11 пар); 

3 – пари з індексом функціональної підготовленості 1 бал (n = 5 пар); 

                               – межі модельного діапазону показників ефективності     

      танцювання – 8,65-9,27 балів 

 

 Як видно з малюнка, більшість пар, що мали модельний рівень 

функціональної підготовленості, відповідали модельному рівню спеціальної 

підготовленості. Дві пари, що мали високий (вище за модельний) рівень 

спеціальної підготовленості, мали високий (унікальний для спортсменів-

танцюристів) рівень функціональної підготовленості. Це були провідні 
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спортсмени України, майстри спорту міжнародного класу. Три з п’яти пар, 

котрі не увійшли в модельний ряд, не мали модельного рівню функціональної 

підготовленості, дві інші пари знаходились в межах низьких значень 

модельного ряду, що характеризує рівень спеціальної танцювальної 

підготовленості. 

 

Висновки до розділу 4 

 

 Таким чином, в дисертаційному дослідженні, його експериментальній 

частині показані нормативні рівні функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності спортсменів-танцюристів у відповідності з їх рівнем 

спеціальної танцювальної і артистичної майстерності.  

 Акценти були зроблені на показниках реакції кардіореспіраторної 

системи і енергозабезпечення роботи в процесі моделювання змагальної 

діяльності в півфіналі і фіналі європейської стандартної і латиноамериканської 

програми змагань. 

 Розроблені модельні характеристики відображають структуру 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності у відповідності з 

структурою змагальної діяльності, де розглянуті швидкість розгортання 

реакцій (швидка кінетика), функціональне забезпечення спеціальної 

працездатності в період стійкого стану і в період розвитку стомленості  в фазі 

компенсації стомленості. 

 Кількісні і якісні модельні характеристики функціональної 

підготовленості розроблені високого, середнього і зниженого рівня реакції 

кардіореспіраторної системи та енергозабезпечення роботи.  

 Найбільша кількість показників відповідає модельному ряду, спеціально 

розробленій нормативній основі, яка забезпечує достатній рівень забезпечення 

спеціальної працездатності. Для цього виділений середній рівень показників. 

 Зареєстровані рівні реакції, які є найвищими (унікальними для 

спортсменів-танцюристів) характеристиками реакції. Значення цих показників 
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вище модельного рівня. Як правило вони визначають індивідуальний тип 

реакції кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення роботи – переважно 

аеробний чи переважно анаеробний, при умові високого ступеню компенсації 

метаболічного ацидозу. З цим типом функціонального забезпечення 

пов’язують найвищі передумови демонстрації спеціальної танцювальної 

майстерності спортсменів. 

 Ще один рівень функціональної підготовленості спортсменів-

танцюристів свідчить, що програма змагання супроводжується високим 

функціональним напруженням кардіореспіраторної системи і неефективним 

енергозабезпеченням, що приводить до раннього стомлення, зниження темпо-

ритмової структури роботи і зниженню передумов демонстрації наявної 

артистичної майстерності. 

 Результати досліджень представлені в роботі автора [50]. 
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РОЗДІЛ 5 

НАПРЯМКИ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ 

ПОТУЖНОСТІ І ЄМНОСТІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

  

 

 На підставі проведеного аналізу вмісту функціональної підготовки, 

періодизації спортивної підготовки кваліфікованих спортсменів [41], 

спортсменів-танцюристів [21, 47], а також успішного практичного досвіду 

моделювання структур фізичної підготовки [5], їх застосування в природніх 

умовах спортивної підготовки у відповідності з цільовими установками 

конкретного етапу підготовки [118, 119] була розроблена програма 

тренувальних занять. Програма направлена на підвищення рівня 

функціональної підготовленості пари у відповідності з рівнем готовності 

партнера і партнерки, а також у відповідності зі зниженими  компонентами 

системи енергозабезпечення роботи. 

 З малюнка видно, що програма складається з трьох ударних і трьох 

відновлювальних мікроциклів. Також заплановані дні відпочинку (вихідні). 

Тривалість програми склала 55 днів, при необхідності скоректованої до 56-58 

днів. Зміст тренувальних занять представлено нижче (див. розділ практичні 

рекомендації).  

 Логістична схема реалізації моделі спеціальної функціональної 

підготовки представлена на малюнку 5.1. 

 На малюнку показані структурні компоненти моделі, контроль, оцінка та 

інтерпретація показників, критерії диференціації спеціалізованої 

спрямованості спеціальної фізичної підготовки, зміст і структура ударних і 

відновлювальних мікроциклів. Звертає увагу можливість застосування 

мікроциклів єдиної чи диференційованої функціональної спрямованості для 

спортсменів-танцюристів однієї пари. 
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 Компоненти моделювання  

підготовки 

Послідовність реалізації  

мікроциклів різної спрямованості 
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 Рис. 5.1. Логістична схема реалізації моделі спеціальної функціональної 

підготовки кваліфікованих спортсменів-танцюристів 
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 Важливим фактором формування спеціалізованих тренувальних ефектів 

функціональної спрямованості було формування кумулятивних ефектів 

основних і додаткових тренувальних занять, виконаних протягом одного дня.   

 Принцип поєднаного використання основних і додаткових тренувальних 

занять був обґрунтований в сучасній теорії спорту [40] і успішно реалізований 

в практиці підготовки спортсменів. 

 Особливо важливим застосування цього принципу було у видах спорту, 

де моделювання функціональних можливостей в процесі виконання 

змагальної вправи вкрай важко. До найбільш характерних прикладів відносять 

види спорту, які поєднують в собі спорт та мистецтво. 

 Застосування додаткових тренувальних занять дозволяє сформувати 

спеціалізовану спрямованість функціональної підготовки. При цьому 

застосовуються ті засоби, які дозволяють вибрати ті параметри роботи, які 

забезпечують необхідну інтенсивність і глибину впливу навантаження на певні 

функціональні системи організму. Додаткові заняття, як правило, 

використовуються першими, на початку тренувального дня. Основні 

тренувальні заняття протягом дня проводяться другими, на фоні після дії 

додаткового (попереднього) заняття. 

 В процесі формування спеціальної функціональної спрямованості 

мікроциклів і змісту тренувальної роботи  акценти були зроблені на розвиток 

потужності і ємності енергозабезпечення роботи. Інтенсивність і напруженість 

навантаження, спрямованого на розвиток аеробної і анаеробної потужності 

враховувала потенційні можливості спортсменів-танцюристів до реалізації 

навантажень, пов’язаних з розвитком стомлення і виснаженням 

функціональних резервів організму. Для запобігання перенапруги організму 

акценти в роботі були зроблені на формування і підтримку тривалий час 

стійкого стану функціонального забезпечення спеціальної працездатності. Це 

досягалося за рахунок оперативного управління навантаженням, оптимізацією 

роботи і відпочинку, варіацією темпо-ритмової структури тренувального 

заняття. Ключовими контрольними показниками в процесі роботи  були 



128 
 

  

характеристики відновлення частоти серцевих скорочень. Оптимальна 

динаміка відновлення ЧСС до 120,0 уд·хв-1, яка реєструвалась в процесі 

заняття, знаходилась в межах 1,0–3,0 хвилин. В завершальній фазі 

тренувального заняття тривалість відновлення могла збільшитись до 4,0 

хвилин, в окремих випадках до 5,0 хвилин. Враховуючи той факт, що ефекти 

розвитку функціональних можливостей були досягнуті в результаті кумуляції 

ефектів двох занять – додаткового (попереднього) і основного, то при 

відновленні ЧСС  більше 4,0 хвилин в додатковому (попередньому) 

тренувальному занятті, навантаження в другому коректувалося і, як правило, 

знижувалося. 

 Спрямованість тренувальних мікроциклів дозволяла комбінувати їх в 

комбінаціях згідно вимог функціональної підготовленості партнера, партнерки, 

інтегральної підготовленості пари. 

 Перший мікроцикл, умовно названий як мікроцикл «загальної 

функціональної направленості» і позначений як І ЗФН був обов’язковою 

умовою застосування для спортсменів з високим і зниженим рівнем 

функціональної підготовленості і різною структурою функціонального 

забезпечення спеціальної працездатності. В його основі лежали режими 

роботи, спрямовані на розвиток функцій, що забезпечують регуляцію систем 

життєдіяльності організму  в умовах напруженої рухової діяльності. Йдеться 

про стимуляцію нейродинамічних функцій організму, кардиореспіраторної 

системи, опорно-рухового апарату. Одночасно використовувались режими 

циклічної роботи та тренажерної підготовки, спрямовані на активізацію 

системи киснево-транспортного забезпечення та специфічних проявів силової 

витривалості, що було першим кроком розвитку потужності аеробного та 

ємності анаеробного енергозабезпечення роботи спортсменів-танцюристів. 

 Другий мікроцикл націлений на збільшення потужності аеробного 

енергозабезпечення, формування стійкості киснево-транспортного 

забезпечення життєдіяльності організму в умовах напружених фізичних 

навантажень, умовно названий «аеробна потужність» та позначений як ІІ АМ. 
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В структурі мікроциклу використовувались тренувальні заняття та окремі 

вправи, спрямовані на оптимізацію реактивних властивостей нервової та 

кардіореспіраторної систем. Важливою умовою було врахування 

специфічності навантаження, його темпо-ритмова структура, повторний та 

змінний характер змагальної діяльності. 

 Третій мікроцикл, спрямований на розвиток специфічних сторін 

аеробного енергозабезпечення спортсменів-танцюристів – швидкості 

розгортання реакції (швидкої кінетики), рухливості та стійкості реакції 

кардіореспіраторної системи та аеробного енергозабезпечення роботи в 

умовах розвитку стомлення. Цей мікроцикл умовно названий «аеробна 

кінетика» та позначений як ІІІ АК 

 Четвертий мікроцикл націлений на підвищення ємності анаеробного 

гліколітичного енергозабезпечення. Цей мікроцикл умовно названий 

«Анаеробна ємність» та позначений IV АнЄ. Ефективним інструментом 

реалізації цього процесу з урахуванням специфіки функціональної 

підготовленості спортсменів-танцюристів були одночасний розвиток 

нейродинамічних функцій та системи киснево-транспортного забезпечення 

спеціальної працездатності спортсменів-танцюристів.  

 П’ятий мікроцикл, умовно названий «аеробна кінетика та анаеробна 

ємність» та позначений як V АК+АнЄ був спрямований на комплексний 

розвиток специфічних сторін аеробного та анаеробного енергозабезпечення 

спортсменів-танцюристів. 

 В процесі відновлювальних мікроциклів використовувались режими 

відновлювальної роботи, пов’язані з регуляцією нейродинамічних функцій 

організму, оптимізацією роботи кардіореспіраторної системи та аеробної 

функції організму. Крім цього, був використаний широкий спектр 

позатренувальних засобів медико-біологічного характеру, була звернена увага 

на зміст харчування,  фактори гігієни харчування та побуту, зміст відпочинку 

та якість сну. Відновлювальні мікроцикли умовно позначені як ВМ. 

 Структура моделі підготовки та зміст мікроциклів представлені нижче. 
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Модель включала наступні компоненти: номер дня мікроциклу, направленість 

тренувального заняття, загальний зміст тренувального заняття. 

 Зміст кожного компоненту варіювався в залежності від направленості 

спеціальної фізичної підготовки кожного спортсмена-танцюриста. 

 

Структура моделі функціональної підготовки спортсменів-танцюристів 

 

Модель ударного та відновлювального мікроциклу загальної функціональної 

направленості, І ЗФН 

 

1 – 3 день мікроциклу.   

Направленість тренувального заняття – розвиток нейродинамічних функцій 

організму, стимуляція реакції дихання.  

Зміст тренувального заняття: 

➢ вправи, спрямовані на розвиток компонентів прудкості – швидкості 

реакції, швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху; 

➢ вправи, спрямовані на реалізацію «гострого» гіпоксичного стимулу 

навантаження (короткі прискорення від 10 до 30 секунд)  

 

4 – 6 день мікроциклу 

Направленість тренувального заняття – розвиток нейродинамічних функцій 

організму, стимуляція серцево-судинної та системи реакції дихання.  

Зміст тренувального заняття: 

➢ вправи, направлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості 

реакції, швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху; 

➢ вправи, спрямовані на реалізацію «гострого» гіпоксичного стимулу 

навантаження (короткі прискорення від 10 до 30 секунд); 

➢ вправи циклічного характеру, рівномірна робота тривалістю 20 хвилин 

(інтенсивність роботи на рівні індивідуального порогу анаеробного обміну, 

AT) 
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7 день. 

День відпочинку 

 

8 – 10 день. 

Направленість тренувального заняття – розвиток потужності аеробного та 

ємності анаеробного гліколітичного енергозабезпечення. 

➢ вправи, направлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості 

реакції, швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху 

(розминка); 

➢ вправи циклічного характеру, рівномірна робота тривалістю 12 хвилин 

(діапазон інтенсивності роботи 80-100% індивідуального максимального 

споживання кисню, VO2 max); 

➢ Пришвидшення 20 секунд, пауза відпочинку – 10 секунд, вісім серій 

(Табата протокол) 

 

11 – 13 день 

Направленість тренувального заняття – розвиток потужності аеробного та 

ємності анаеробного гліколітичного енергозабезпечення. 

➢ вправи, направлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості 

реакції, швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху 

(розминка); підготовка опорно-рухового апарату до роботи силового характеру. 

➢ вправи циклічного характеру, перемінна робота з лінійним збільшенням 

інтенсивності (діапазон 10-100%) тривалістю від 45 до 90 секунд. 

➢ вправи циклічного характеру або силова робота з використанням 

тренажерів. Тривалість роботи на відрізку від 30 до 90 секунд з інтенсивністю 

60-70%. 

 

14 – 16 день. 

Відновлювальний мікроцикл. 
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Позатренувальні засоби – масаж, сауна, вібраційна терапія та подібне; аеробіка, 

танцювання в режимах відновлювальної роботи. 

 

17 день.  

День відпочинку.  

 

Модель ударного та відновлювального мікроциклу, спрямованого на 

збільшення потужності аеробного енергозабезпечення, ІІ АМ 

 

1 – 2 день 

Направленість тренувального заняття – розвиток нейродинамічних функцій 

організму, стимуляція серцево-судинної та системи реакції дихання.  

Зміст тренувального заняття: 

➢ вправи, направлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості 

реакції, швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху; 

➢  вправи, спрямовані на реалізацію «гострого» гіпоксичного стимулу 

навантаження (короткі прискорення від 10 до 30 секунд; 

➢ вправи циклічного характеру, рівномірна робота тривалістю 20 хвилин 

(інтенсивність роботи на рівні індивідуального порога анаеробного обміну, 

AT) 

  

3 – 4 день. 

Направленість тренувального заняття – розвиток потужності аеробного 

енергозабезпечення. 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (розминка); 

➢ вправи циклічного характеру, рівномірна робота тривалістю 12 хвилин 

(діапазон інтенсивності роботи 80-100% індивідуального максимального 

споживання кисню, VO2 max); 
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5 – 6 день. 

Направленість тренувального заняття – розвиток потужності аеробного 

енергозабезпечення. 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (розминка); 

➢ вправи циклічного характеру, перемінна робота з лінійним збільшенням 

інтенсивності (діапазон 10-100%) тривалістю від 45 до 90 секунд. 

➢ вправи циклічного характеру, рівномірна робота тривалістю 12 хвилин 

(діапазон інтенсивності роботи 80-100% індивідуального максимального 

споживання кисню, VO2 max); 

 

7 день. 

День відпочинку. 

 

8 – 10 день. 

Направленість тренувального заняття – розвиток потужності аеробного 

енергозабезпечення. 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (розминка); 

➢ вправи циклічного характеру, перемінна робота з лінійним збільшенням 

інтенсивності (діапазон 10-100%) тривалістю від 45 до 90 секунд; 

➢ аеробіка, степ-аеробіка, варіанти навантаження з музичним супроводом 

та темпо-ритмовою структурою рухів, близьких до роботи спортсменів–

танцюристів; 

 

11 – 13 день. 

Направленість тренувального заняття – розвиток потужності аеробного 

енергозабезпечення. 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (розминка); 
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➢ вправи циклічного характеру, рівномірна робота тривалістю 12 хвилин 

(діапазон інтенсивності роботи 80-100% індивідуального максимального 

споживання кисню, VO2 max); 

➢ аеробіка, степ-аеробіка, варіанти навантаження з музичним супроводом 

та темпо-ритмовою структурою рухів, близьких до роботи спортсменів–

танцюристів; 

 

14 – 18 день. 

Відновлювальний мікроцикл. 

Позатренувальні засоби – масаж, сауна, вібраційна терапія та подібне; аеробіка, 

танцювання в режимах відновлювальної роботи. 

 

19 день.  

День відпочинку.  

 

 

 

Модель ударного та відновлювального мікроциклу, спрямованого на розвиток 

швидкості розгортання реакції (швидкої кінетики), рухливості та стійкості 

реакції в умовах розвитку стомлення, ІІІ АК 

  

1 – 3 день мікроциклу.   

Направленість тренувального заняття – розвиток нейродинамічних функцій 

організму, стимуляція реакції дихання.  

Зміст тренувального заняття: 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (частина 

заняття); 

➢ вправи, націлені на реалізацію нейрогенного (перемінна робота помірної 

інтенсивності та п’ятисекундні пришвидшення) та «гострого» гіпоксичного 
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стимулу навантаження (короткі пришвидшення від 10 до 30 секунд)  

➢ вправи, вираженого перемінного характеру зі зміною темпу, ритму 

локомоцій, застосування фартлек, зміни напрямку руху.  

 

4 – 6 день мікроциклу.   

Направленість тренувального заняття – розвиток нейродинамічних функцій 

організму, стимуляція реакції дихання.  

Зміст тренувального заняття: 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (частина 

заняття); 

➢ вправи, націлені на реалізацію нейрогенного (перемінна робота помірної 

інтенсивності та п’ятисекундні пришвидшення) та «гострого» гіпоксичного 

стимулу навантаження (короткі пришвидшення від 10 до 30 секунд)  

➢ координаційні вправи підвищеної складності, вираженого перемінного 

характеру зі зміною темпу, ритму локомоцій, застосування фартлек, зміни 

напрямку руху.  

 

 7 день. 

День відпочинку. 

8 – 10 день мікроциклу.   

Направленість тренувального заняття – розвиток нейродинамічних функцій 

організму, стимуляція реакції дихання.  

Зміст тренувального заняття: 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (частина 

заняття); 

➢ вправи, націлені на реалізацію нейрогенного (перемінна робота помірної 

інтенсивності та п’ятисекундні пришвидшення) та «гострого» гіпоксичного 

стимулу навантаження (короткі пришвидшення від 10 до 30 секунд) 
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комплексного гіпоксичного – гіперкапнічного стимулу реакцій (комплекси 

прискорень циклічного характеру 15-20-25 секунд, 15-45-60 секунд)  

➢ вправи, вираженого перемінного характеру зі зміною темпу, ритму 

локомоцій, застосування фартлек, зміни напрямку руху.  

 

 11 день. 

День відпочинку. 

12 – 14 день мікроциклу.   

Направленість тренувального заняття – розвиток нейродинамічних функцій 

організму, стимуляція реакції дихання.  

Зміст тренувального заняття: 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (частина 

заняття); 

➢ вправи, вираженого перемінного характеру зі зміною темпу, ритму 

локомоцій, застосування фартлек, зміни напрямку руху.  

 

 

Модель ударного і відновлювального мікроциклу, направленого на 

підвищення ємності анаеробного гліколітичного енергозабезпечення, IV АнЄ 

 

1 – 3 день 

Направленість тренувального заняття – розвиток потужності аеробного та 

ємності анаеробного гліколітичного енергозабезпечення 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (розминка), 

підготовка опорно-рухового апарату до роботи силового характеру. 

➢ вправи циклічного характеру або силова робота з використанням 

тренажерів. Тривалість роботи на відрізку (підході) від 30 до 90 секунд з 

інтенсивністю 60-70%. 
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➢ аеробіка, крос 20 хвилин (в зоні інтенсивності AT) 

 

4 – 6 день 

Направленість тренувального заняття – розвиток потужності аеробного та 

ємності анаеробного гліколітичного енергозабезпечення. 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (розминка); 

➢ силова робота з використанням тренажерів. Тривалість роботи на  

підході від 30 до 90 секунд із зусиллям 60-70%. 

➢ аеробіка, крос 20 хвилин (в зоні інтенсивності AT) 

 

7 день 

День відпочинку 

 

8 – 10 день 

Направленість тренувального заняття – розвиток потужності аеробного та 

ємності анаеробного гліколітичного енергозабезпечення. 

 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (розминка); 

➢ вправи циклічного характеру або силова робота з використанням 

тренажерів. Тривалість роботи на відрізку (підході) від 30 до 90 секунд з 

інтенсивністю 60-70%. 

➢ аеробіка, крос 20 хвилин (в зоні інтенсивності AT) 

 

4 – 6 день 

Направленість тренувального заняття – розвиток потужності аеробного та 

ємності анаеробного гліколітичного енергозабезпечення. 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (розминка); 
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➢ силова робота з використанням тренажерів. Тривалість роботи на  

підході від 30 до 90 секунд із зусиллям 60-70%. 

➢ Прискорення 20 секунд, пауза відпочинку – 10 секунд, вісім серій 

(Табата протокол) 

 

 

11 – 13 день 

Направленість тренувального заняття – розвиток потужності аеробного та 

ємності анаеробного гліколітичного енергозабезпечення 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (розминка), 

підготовка опорно-рухового апарату до роботи силового характеру. 

➢ Прискорення 20 секунд, пауза відпочинку – 10 секунд, вісім серій 

(Табата протокол) 

➢ аеробіка, крос 20 хвилин (в зоні інтенсивності AT) 

 

14 – 16 день. 

Відновлювальний мікроцикл. 

Позатренувальні засоби – масаж, сауна, вібраційна терапія та подібне; аеробіка, 

танцювання в режимах відновлювальної роботи. 

 

17 день.  

День відпочинку 

 

Модель ударного і відновлювального міикроциклу, направленого на

 комплексний розвиток специфічних сторін аеробного і анаеробного 

енергозабезпечення спортсменів-танцюристів, V АК+АнЄ 

 

1 – 2 день 

Направленість занять на розвиток швидкої кінетики реакції і силових 
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можливостей спортсменів-танцюристів. 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (розминка), 

підготовка опорно-рухового апарату до роботи силового характеру. 

➢  прискорення 10 секунд, пауза відпочинку – 20 секунд, вісім серій 

[Дяченко]. 

➢ Робота на тренажерах силового характеру. 

  

3 – 4 день  

Направленість занять на розвиток швидкої кінетики лактатного 

енергозабезпечення і силових можливостей спортсменів-танцюристів. 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (розминка), 

підготовка опорно-рухового апарату до роботи силового характеру. 

➢ Прискорення 20 секунд, пауза відпочинку – 10 секунд, вісім серій 

(Табата протокол) 

➢ Робота на тренажерах силового характеру. 

 

5 – 6 день 

Направленість занять на розвиток швидкої кінетики реакції 

кардіореспіраторної системи, алактатного лактатного енергозабезпечення. 

➢ вправи, націлені на розвиток компонентів прудкості – швидкості реакції, 

швидкості одиночного руху, підтримка швидкості одиночного руху (розминка), 

підготовка опорно-рухового апарату до роботи силового характеру. 

➢ Прискорення 10 секунд, пауза відпочинку – 20 секунд, вісім серій. 

➢ Прискорення 20 секунд, пауза відпочинку – 10 секунд, вісім серій 

(Табата протокол) 

 

14 – 16 день. 

Відновлювальний мікроцикл. 
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Позатренувальні засоби – масаж, сауна, вібраційна терапія та подібне; аеробіка, 

танцювання в режимах відновлювальної роботи. 

 

17 день.  

День відпочинку.  

 

 В експериментальній частині реалізації програми підготовки взяли 

участь шість пар основної групи і шість пар контрольної групи, які брали 

участь в тестуванні функціональної підготовленості   та були оцінені у 

відповідності зі структурою реакції кардіореспіраторної системи, аеробного і 

анаеробного енергозабезпечення роботи. Групи підбиралися відносно 

рівномірного розподілу оцінок виконання програми змагань до виконання 

програми. 

 У відповідності з модельними показниками підготовленості спортсмени-

танцюристи основної групи були розподілені на підгрупи, які виконали різні 

варіанти  сполучень моделей мікроциклів. Ці дані представлені вище на 

рисунку 5.1. 

 Спортсмени контрольної групи експериментальну програму фізичної 

підготовки не використовували. 

 В якості оцінки аналізувалися провідні властивості спеціальної і 

функціональної готовності, які були виражені в збільшенні ефективності 

виконання програм змагань, в процесі моделювання півфіналу і фіналу та 

зниження напруження функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності. 

 Ефективність реалізації програми перевірена на основі оцінки 

змагальної діяльності в процесі виконання кожного танцю змагальної 

програми і вимірювання «тренувального імпульсу», інтегрального показника 

ступеню напруження серцево-судинної системи і функціонального 

забезпечення спеціальної працездатності. В спеціальній літературі наведені 

дані успішного використання таких показників в практиці [48].  
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Показники напруження функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності до експериментального моделювання експериментальної 

фізичної підготовки спортсменів-танцюристів наведені в таблиці 5.1. 

З даних, наведених в таблиці 5.1., звертає на себе увагу той факт,  що 

статистично достовірних відмінностей між показниками партнерів чи 

партнерок основної і експериментальної груп не зареєстровано. Достовірні 

відмінності відмічені між партнерами і партнерками як в основній, так і в 

експериментальній групах. Останній факт свідчить про відмінності 

підготовленості партнерів і партнерок в парах. Ці висновки підтверджує аналіз 

індивідуальних даних конкретної пари. 

Показники напруження функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності після експериментального моделювання експериментальної 

фізичної підготовки спортсменів-танцюристів представлені в таблиці 5.2. 

Дані, наведені в таблиці, свідчать про достовірні відмінності показників 

основної і контрольної груп. Також необхідно відмітити, що достовірних 

відмінностей між партнерами і партнерками в парах не зареєстровано. Це 

підтверджують індивідуальні показники партнерів і партнерок. 

Разом з тим, чітко збереглась тенденція до відмінностей у партнерів і 

партнерок контрольної групи. 

 На рисунку 5.2.  схематично наведені відмінності показників основної і 

контрольної груп після застосування програми експериментальної фізичної 

підготовки. Достовірні відмінності пов’язані зі збільшенням показників 

тренувального імпульсу у партнерів основної групи на 4,0%, партнерок  

основної групи на 2,2%. У партнерів і партнерок контрольної групи відповідно 

зниженням на -0,3% і збільшенням на 0,9%. 

В таблиці 5.3. представлені показники ефективності танцювання і 

показані зміни цих показників до і після застосування програми спеціальної 

фізичної підготовки спортсменів-танцюристів. 
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Таблиця 5.1 

Показники напруження функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності до реалізації експериментальної програми спеціальної 

фізичної підготовки 

С
п

о
р
тс

м
ен

и
 

та
н

ц
ю

р
и

ст
и

 Тренувальний  

імпульс, у. о. Сума 

 

С
п

о
р
тс

м
ен

и
 

та
н

ц
ю

р
и

ст
и

 Тренувальний  

імпульс, у. о. 
Сума 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Основна група (n=12, 6 пар) 

партнери партнерки 

К. 0,99 1,11 1,10 1,15 1,16 5,51 Б. 0,97 1,11 1,19 1,21 1,20 5,68 

Р. 0,91 1,13 1,15 1,17 1,18 5,54 С. 0,92 1,15 1,21 1,21 1,18 5,67 

П. 0,95 1,15 1,16 1,16 1,17 5,59 С-а 0,90 1,10 1,18 1,20 1,20 5,58 

К-й 0,90 1,12 1,16 1,16 1,17 5,51 С-я 0,95 1,14 1,18 1,18 1,19 5,64 

Н. 0,94 1,13 1,15 1,15 1,16 5,53 П. 0,90 1,11 1,21 1,20 1,20 5,62 

С. 0,97 1,11 1,16 1,16 1,16 5,56 Н. 0,90 1,09 1,18 1,18 1,19 5,54 

 0,94 1,13 1,15 1,16 1,17 5,54*  0,92 1,12 1,19 1,20 1,19 5,62* 

S 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,025 S 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,05 

Контрольна група (n=12, 6 пар) 

партнери партнерки 

К-в 0,91 1,01 1,11 1,11 1,11 5,25 Б-а. 0,95 1,01 1,08 1,09 1,09 5,22 

Р-ч. 0,93 1,09 1,15 1,18 1,17 5,52 К-я. 0,89 0,98 1,01 1,02 1,02 4,92 

П-в. 0,92 1,10 1,19 1,18 1,18 5,57 Б-я. 0,85 0,97 1,10 1,12 1,08 5,12 

У. 0,94 1,02 1,01 1,09 1,05 5,11 А-а. 0,85 0,98 0,99 1,01 1,01 4,84 

А. 0,92 1,08 1,10 1,14 1,14 5,38 А-ч. 0,84 0,98 1,05 1,08 1,15 5,10 

В. 0,93 1,08 1,10 1,11 1,12 5,34 Б-я. 0,82 0,95 1,10 1,10 1,12 5,09 

 0,93 1,06 1,11 1,14 1,13 5,36  0,87 0,98 1,06 1,07 1,08 5,05 

S 0,01 0,03 0,06 0,03 0,04 0,16 S 0,04 0,02 0,04 0,04 0,05 0,13 

Примітка. *– відмінності партнерів і партнерок достовірні при р<0,05 

 

 Як видно з таблиці показники ефективності змагальної діяльності 

достовірно збільшились у спортсменів-танцюристів основної групи (p<0,05). 

Показники спортсменів-танцюристів контрольної групи в результаті 

застосування експериментальної програми підготовки достовірно змінилися. 

x x

x
x
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Таблиця 5.2 

Показники напруження функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності після реалізації експериментальної програми спеціальної 

фізичної підготовки 

С
п

о
р
тс

м
ен

и
 

та
н

ц
ю

р
и

ст
и

 Тренувальний  

імпульс, у. о. 

С
у
м

а 

С
п

о
р
тс

м
ен

и
 

та
н

ц
ю

р
и

ст
и

 Тренувальний  

імпульс, у. о. 

С
у
м

а 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Основна група (n=12, 6 пар) 

партнери Партнерки 

К. 0,99 1,21 1,21 1,21 1,21 5,83 Б. 0,99 1,19 1,20 1,21 1,22 5,81 

Р. 0,94 1,18 1,19 1,20 1,21 5,72 С. 0,95 1,21 1,21 1,20 1,21 5,78 

П. 0,99 1,21 1,20 1,19 1,20 5,79 С-а 0,93 1,17 1,18 1,21 1,19 5,68 

К-й 0,94 1,20 1,20 1,21 1,19 5,74 С-я 0,99 1,19 1,19 1,19 1,19 5,75 

Н. 0,99 1,11 1,20 1,19 1,22 5,71 П. 0,92 1,20 1,20 1,19 1,21 5,72 

С. 1,01 1,19 1,22 1,18 1,22 5,82 Н. 0,94 1,21 1,20 1,19 1,21 5,75 

 0,98 1,18 1,20 1,20 1,21 5,77  0,95 1,20 1,20 1,20 1,21 5,75 

S 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,05 S 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 

Контрольна група (n=12, 6 пар) 

партнери Партнерки 

К-в 0,82 0,99 1,01 1,10 1,10 5,02 Б-а. 0,79 1,01 1,01 1,12 1,12 5,05 

Р-ч. 0,82 0,97 1,03 1,15 1,12 5,09 К-я. 0,80 0,99 1,01 1,08 1,13 5,01 

П-в. 0,86 0,95 1,05 1,18 1,16 5,20 Б-я. 0,84 0,98 1,01 1,07 1,11 5,01 

У. 0,88 0,98 1,05 1,04 1,01 4,96 А-а. 0,86 1,01 1,10 1,10 1,10 5,17 

А. 0,83 0,96 1,05 1,13 1,10 5,07 А-ч. 0,84 1,01 1,12 1,15 1,11 5,23 

В. 0,87 0,91 1,11 1,11 1,11 5,11 Б-я. 0,84 0,98 1,11 1,16 1,16 5,25 

 0,85 0,96 1,05 1,12 1,10 5,08  0,83 1,00 1,06 1,11 1,12 5,12 

S 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 S 0,02 0,01 0,05 0,03 0,02 0,10 

Примітка. *– відмінності партнерів і партнерок не достовірні  

 

x x

x x



144 
 

  

 

Показники партнерів і партнерок  

  

 Рис. 5.2. Відмінності показників тренувального імпульсу спортсменів-

танцюристів основної групи до і після виконання експериментальної програми 

фізичної підготовки: 

                      – показники партнерів до виконання програми; 

                      – показники партнерок до виконання програми; 

                     – показники партнерів після виконання програми;  

                     – показники партнерок після виконання програми 

 

 

Наведені дані свідчать про ефективність запропонованої програми 

спеціальної фізичної підготовки. Враховуючи той факт, що в основі 

застосування програми лежали індивідуальні та узагальнені характеристики 

енергозабезпечення спортсменів – танцюристів, можна говорити про 

ефективність застосування моделювання функціональних можливостей як 

інтегрований компонент функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності у спортивних танцях. 
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Таблиця 5.3  

Інтегральна оцінка пари в фіналі програми змагань після 

реалізації експериментальної програми спеціальної фізичної підготовки 

 

П
ар

а 

Оцінка ефективності 

танцювання 

С
ер

ед
н

я
  

П
ар

а 

Оцінка ефективності 

танцювання 

С
ер

ед
н

я
  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Основна група (n=12, 6 пар) 

до виконання програми  

фізичної підготовки 

після виконання програми  

фізичної підготовки 

К/Б 8,0 9,0 7,0 10,0 8,0 8,4 К/Б 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Р/С 7,0 8,0 8,0 7,0 9,0 7,8 Р/С 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 9,0 

П/С 8,0 7,0 9,0 9,0 9,0 8,4 П/С 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

К/С 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 7,8 К/С 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Н/П 9,0 10,0 9,0 10,0 9,0 9,4 Н/П 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,8 

С/Н 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,8 С/Н 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,8 

 8,0 8,2 8,2 8,7 8,3 8,3*  9,3 9,2 9,5 9,5 9,7 9,4* 

S 0,6 1,1 0,7 1,1 0,7 0,6 S 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 

Контрольна група (n=12, 6 пар) 

до виконання програми  

фізичної підготовки 

після виконання програми  

фізичної підготовки 

К/Б 8,0 8,0 10,0 9,0 9,0 8,8 К/Б 8,0 8,0 10,0 9,0 9,0 8,8 

Р/К 8,0 8,0 9,0 8,0 7,0 8,0 Р/К 8,0 8,0 9,0 8,0 9,0 8,4 

П/Б 8,0 8,0 10,0 8,0 7,0 8,2 П/Б 8,0 8,0 10,0 8,0 9,0 8,6 

У/А 8,0 8,0 9,0 8,0 9,0 8,4 У/А 8,0 8,0 9,0 8,0 9,0 8,4 

А/А 7,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 А/А 8,0 9,0 8,0 9,0 9,0 8,6 

В/Б 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,2 В/Б 8,0 9,0 8,0 9,0 10,0 10,0 

 7,8 8,2 9,0 8,3 8,0 8,3  8,0 8,3 9,0 8,5 9,2 8,8 

S 0,4 0,4 0,8 0,5 0,8 0,3 S 0,0 0,5 0,8 0,5 0,4 0,6 

Примітка. *– відмінності достовірні при р<0,05 

 

 

x x

x x
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Висновки до розділу 5 

 

 В розділі показані нові можливості реалізації моделювання як функції 

управління спеціальною фізичною підготовкою спортсменів-танцюристів в 

природніх умовах підготовки в спортивних танцях. 

 Моделі ударних мікроциклів розроблені у відповідності зі структурою 

реакції кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення роботи 

спортсменів-танцюристів. Ударні і відновлювальні мікроцикли направлені на 

комплексний розвиток реакції кардіореспіраторної системи і 

енергозабезпечення спеціальної роботи спортсменів-танцюристів; потужності 

аеробного енергозабезпечення, формування стійкості кисневотранспортного 

забезпечення життєдіяльності організму в умовах напружених фізичних 

навантажень; на розвиток специфічних сторін аеробного енергозабезпечення 

спортсменів-танцюристів – швидкості розгортання реакції (швидкої кінетики), 

рухливості і стійкості реакції кардіореспіраторної системи і аеробного 

енергозабезпечення роботи в умовах розвитку стомлення; на підвищення 

ємності анаеробного гліколітичного енергозабезпечення; на комплексний 

розвиток специфічних сторін аеробного і анаеробного енергозабезпечення 

спортсменів-танцюристів. Відновлювальні мікроцикли були використані після 

кожного ударного мікроциклу і були направлені на формування адаптаційних 

ефектів ударних мікроциклів. 

 Експериментальна модель функціональної підготовки сформована в 

залежності від  контролю і оцінки функціональної підготовленості пари. 

Модель підготовки включала варіанти трьох ударних і відновлювальних 

мікроциклів. Тривалість ударного мікроциклу 14 днів. Тривалість 

відновлювального мікроциклу три-п’ять днів. Тривалість програми 

функціональної підготовки 55 днів, з урахуванням вихідних днів.  

 Застосування програми збільшило ефективність змагальної діяльності 

танцюристів на 12.4%, знизило напруження функціонального забезпечення 

спеціальної працездатності на 4,0% у партнерів, на 2,2% у партнерок. 
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Відмінності спортсменів-танцюристів контрольної групи не достовірні. 

 Результати досліджень представлені в роботі автора [129]. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Сучасні спортивні танці вийшли на рівень соціальної значущості, що 

дорівнює видам спорту, які визнані міжнародною спортивною спільнотою. 

Про це свідчить висока престижність танцювальних турнірів, велика 

конкуренція на національній та міжнародній арені. Очевидно, що все це 

потребує постійного пошуку нових шляхів розвитку виду спорту. При цьому, в 

першу чергу йдеться про ті складники, що забезпечують високий рівень 

спеціальної працездатності спортсменів-танцюристів, в тому числі, про 

важливий компонент підготовленості спортсменів-танцюристів, їх 

функціональної готовності. Провідними спеціалістами спортивного танцю 

підкреслено [148], що основним критерієм високого рівня функціональної 

готовності спортсменів-танцюристів є здатність демонструвати високий рівень 

артистичної та технічної майстерності в умовах високого ступеню напруження 

функціональних механізмів забезпечення спеціальної працездатності в процесі 

розвитку стомлення та інших специфічних факторів впливу на працездатність 

спортсменів-танцюристів, наприклад, при відмінності підготовленості пари – 

фізичної, функціональної, технічної, ментальної і т. п.  

В процесі більш ніж двадцятирічного пошуку специфічних для 

спортивного танцю рішень, спрямованих на удосконалення спеціальної 

підготовленості спортсменів-танцюристів, чітко висунуті вимоги до ступеню 

функціональної підготовленості спортсменів. Як правило, йшлося про 

нормативні критерії, що характеризували базовий потенціал спортсменів-

танцюристів. Найбільш широко представлені характеристики споживання 

кисню (VO2 max) та анаеробного лактатного енергозабезпечення (La). При 

цьому враховували той факт, що такого роду потенціал має бути притаманним 

здоровій людині, якій належить виконати напружену рухову діяльність, 

характерну для видів спорту, що поєднують в собі спорт та мистецтво. Такого 
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роду вимоги мало пов’язували з ефективністю демонстрації спеціальної 

майстерності спортсменів-танцюристів. Вони, як правило, характеризували 

передумови до високої рухової активності спортсменів-танцюристів [78, 81, 

82].  

Разом з тим, необхідно констатувати той факт, що в останні десятиріччя 

розроблені системні підходи до розвитку спеціальних рухових якостей 

спортсменів-танцюристів, сформувалися спеціалізовані підходи до 

спеціальної фізичної підготовки в спортивних танцях [19, 24]. Одночасно в 

ряді робіт показано, що можливості удосконалення спеціальної фізичної 

підготовки можуть бути суттєво розширені за рахунок використання більш 

спеціалізованих методів оцінки функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності спортсменів-танцюристів. Дані, отримані в результаті 

реєстрації реакції кардіореспіраторної системи та енергозабезпечення роботи 

в процесі моделювання змагальної діяльності в європейській стандартній і 

латиноамериканській програмі, свідчили про високий ступінь взаємозв’язку 

спеціалізованих проявів функціональних можливостей і демонстрації 

артистичної майстерності спортсменів-танцюристів. 

В роботах І. М. Сороновича [47] показані характеристики витривалості, 

які прямо пов'язані зі спеціальною працездатністю спортсменів. Одночасно в 

роботах автора показана залежність спеціальної готовності пари від рівня 

функціональної підготовленості кожного партнера.  

В роботі M. Wyon [174], Faina, M. [82] Ли Бо [21]. О. М. Калюжной  [16] 

показана залежність спеціальної фізичної підготовки з вираженою 

функціональною направленістю на удосконалення спеціальної працездатності 

спортсменів-танцюристів. 

Склалося розуміння того, що наявні характеристики спеціальної 

працездатності мало відображають структуру функціонального забезпечення 

змагальної діяльності, особливо ті її прояви, що характеризують темпо-

ритмову структуру реалізації програми змагань – європейську стандартну або 

латиноамериканську. У ще меншому ступені існуюча нормативна база 
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функціональної підготовленості мало відображає характеристики структурних 

компонентів змагальної діяльності – її початку, середини, завершальної фази, 

які, як відомо, відрізняються за переважним проявом реакції 

кардіореспіраторної системи, структурних компонентів енергозабезпечення, 

стабільності нейродинамічних функцій забезпечення працездатності, силових 

характеристик роботи. Також склалось розуміння, що відсутність засобів та 

методів реєстрації, оцінки та спеціальної інтерпретації показників контролю 

функціональних можливостей значно знижують ефективність удосконалення  

спеціальної фізичної підготовки, на основі підвищення її спеціалізованої 

направленості та індивідуалізації параметрів тренувальної роботи. 

У зв’язку з цим, в теперішній час стає необхідним пошук спеціальних 

рішень, в основі яких лежить вивчення модельних характеристик 

функціональної підготовленості танцюристів в якості розробки засобів 

спеціальної фізичної підготовки, направлених на підвищення   ефективності 

енергозабезпечення роботи танцюристів та підвищення на цій основі 

спеціальної підготовленості танцюристів [80].   

В системі підготовки кваліфікованих спортсменів ці положення знайшли 

своє відображення в процесі формування модельно–цільового підходу, в якому 

особливу увагу приділено складникам, що забезпечують успіх на рівні вищих 

спортивних досягнень [29]. На відміну від низки інших різновидів 

моделювання в модельно-цільовому підході, до побудови спортивної 

підготовки доводиться створювати моделі і того, що поки ще не втілилось в 

оригіналі. Це в найбільшій мірі характерно для використання цього підходу в 

спорті найвищих досягнень [40]. 

В спортивних танцях реалізація модельно–цільового підходу має 

виключно високу актуальність. В тренувальному процесі в спортивних танцях 

складнощі формування фізичної підготовки здебільшого пов’язані з браком 

інформації про функціональну підготовленість спортсменів. Йдеться про 

характеристику навантаження, яку спортсмени отримують в процесі 

змагальної діяльності.  Брак інформації про структуру навантаження, в тому 
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числі, про провідні компоненти функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності танцюристів не дозволяють сформувати направленість 

спеціальної фізичної підготовки танцюристів, виробити зміст контролю, 

обґрунтувати критерії оцінки і способи інтерпретації результатів діагностики 

функціональних можливостей, розробити на цій основі адекватні вимогам 

виду спорту засоби і методи тренування. Проблемою є відсутність об’єктивних 

критеріїв оцінки структури енергозабезпечення змагальної діяльності, 

нормативних характеристик аеробного і анаеробного енергозабезпечення.  

Таким чином сформувалась необхідність проведення поглибленого 

аналізу, що до розробки системного підходу, в основі якого лежить 

моделювання підготовленості шляхом розробки і реалізації узагальнених, 

групових та індивідуальних моделей енергозабезпечення в системі фізичної 

підготовки кваліфікованих спортсменів-танцюристів. В цьому підході 

узагальнені моделі вирішують питання нормативних вимог, до підготовленості 

спортсменів-танцюристів та загальної підготовленості пари. Групові моделі 

визначають особливості підготовки партнерів і партнерок, спеціалізацій 

спортсменів-танцюристів в стандартній європейській та латиноамериканській 

програмі змагань. Індивідуальні моделі, які притаманні спортсменам-

танцюристам високого класу, які визначають нові орієнтири в критеріях оцінки 

і напрями подальшого вдосконалення функціональної підготовки і 

підготовленості в спортивних танцях.   

Результати проведених досліджень дозволили розробити системний 

підхід до моделювання енергозабезпечення роботи на підставі підвищення 

цільової спрямованості контролю, розробки узагальнених, групових та 

індивідуальних моделей потужності і ємності енергозабезпечення, та 

спеціальної працездатності спортсменів-танцюристів, обґрунтувати 

можливості їх використання у процесі тренувальної і змагальної діяльності.  

В основі розробки системного підходу лежить алгоритм – спеціально 

організована послідовність дій, яка є системою і містить наступні компоненти: 

1. Формування системи контролю енергозабезпечення спеціальної 
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працездатності танцюристів. 

2. Формування структури енергозабезпечення спеціальної працездатності 

танцюристів. 

3. Обґрунтування специфічних способів оцінки та інтерпретації 

показників енергозабезпечення спеціальної працездатності спортсменів-

танцюристів. 

4. Формування узагальнених, групових та індивідуальних моделей 

енергозабезпечення спеціальної працездатності з урахуванням віку, статі, 

інтегральних характеристик пари кваліфікованих танцюристів. 

5. Розробка параметрів тренувальних навантажень у відповідності з 

реакцією енергозабезпечення танцюристів. 

6. Обґрунтування програм спеціальних тренувальних засобів в системі 

фізичної підготовки танцюристів. 

   

 В основу формування контролю функціонального забезпечення 

спеціальної працездатності спортсменів-танцюристів покладені ключові 

компоненти змагальної діяльності в спортивних танцях – півфінал і фінал 

змагальної програми. При цьому йдеться про збереження всіх її атрибутів у 

відповідності зі змістом і структурою змагальної діяльності спортсменів-

танцюристів. В основі контролю лежали реєстрація, оцінка та інтерпретація 

показників у відповідності з кількісними і якісними характеристиками 

початкової частини змагальної діяльності (перший танець півфіналу), 

середини змагальної діяльності (перший-другий танець фіналу) і його 

заключної фази (четвертий-третій танець фіналу). Це дозволило зареєструвати 

показники швидкої кінетики реакцій, функціональних можливостей 

спортсменів-танцюристів в період стійкого стану і в процесі розвитку 

стомлення.  

 Способи оцінки та інтерпретації показників функціональних 

можливостей спортсменів-танцюристів носять специфічний характер. В 

першу чергу йдеться про інтегральну оцінку пари, виборі показників реакції 
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кардіореспіраторної системи, потужності реакції аеробного і ємності 

анаеробного гліколітичного енергозабезпечення, які враховують можливості 

партнерів і партнерок. Так, показники швидкої кінетики реакції не мали 

достовірних відмінностей партнерів і партнерок, тому вони могли бути 

використані в якості характеристики узагальнених моделей підготовленості, 

показники потужності і ємності енергозабезпечення, питомі характеристики 

реакції кардіореспіраторної системи мали достовірні відмінності, в силу цієї 

обставини вони лягли в основу групових моделей. В будь-якому випадку при 

оцінці інтегральної підготовленості пари йшлося про оцінку структури реакції 

кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення, та виділенні знижених 

компонентів цієї структури, що давало підставу для індивідуалізації роботи 

партнера чи партнерки, приведення її у відповідність до вимог інтегральної 

функціональної підготовленості пари. 

 Другою специфічною відмінністю контролю, оцінки та інтерпретації 

показників є облік структурних змін функціонального забезпечення 

спеціальної працездатності в процесі всього періоду змагальної діяльності. В 

цьому випадку акценти робляться не стільки на потужності реакції, скільки на 

ємності енергозабезпечення, а також здатності підтримувати тривалий період 

стійкого стану і компенсації стомлення. Останній фактор пов’язаний з 

посиленням реакції дихальної компенсації метаболічного ацидозу, яка 

супроводжується збільшенням хвилинної вентиляції легень. Це, в свою чергу, 

впливає на естетичне сприйняття танцювання, і, як наслідок, на суддівську 

оцінку. В силу цієї обставини оцінка показників реакції кардіореспіраторної 

системи вимагає застосування адекватних методів інтерпретації питомих 

характеристик легеневої вентиляції, споживання О2, виділення СО2. Очевидно, 

що цей фактор функціональної підготовленості вимагає проведення 

спеціального аналізу. Згідно даних, представлених в роботі, можна припустити, 

що йдеться про деяке збільшення EqCO2 і збереженні відношення EqO2 в 

процесі компенсації стомлення, що дозволить зберегти стійкість 

енергозабезпечення без значної мобілізації функції дихання.  
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 Важливу роль в оцінці функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності спортсменів-танцюристів грає інтерпретація показників 

потужності аеробного і ємності анаеробного енергозабезпечення. Очевидно, 

що оцінка та інтерпретація показників потужності аеробного 

енергозабезпечення можу бути заснована лише на питомих характеристиках 

реакції. На цей факт вказують провідні спеціалісти по функціональній 

підготовленості і спеціальній фізичній підготовці спортсменів-танцюристів 

[46, 78, 82]. На відміну від багатьох видів спорту, де розглядаються абсолютні 

і відносні показники максимального споживання кисню в спортивних танцях 

використовуються лише показники VO2 max / kg. Це пов’язано з тим, що в 

процесі аналізу та інтерпретації показників аеробної потужності акценти 

робляться на оцінці ефективності використання аеробного резерву. 

 Специфічною особливістю контролю показників анаеробного 

гліколітичного енергозабезпечення є способи діагностики, оцінка та 

інтерпретація показників ємності. Добре відомо, що інтерпретація показників 

ефективності анаеробного гліколітичного енергозабезпечення пов’язана з 

оцінкою співвідношення потужності і ємності лактатних реакцій. Це 

реалізується на основі спеціально організованих тестових завдань. В 

спортивних танцях відмінністю методичного підходу до реалізації контролю 

анаеробної ємності є вимірювання не лише рівня концентрації лактату крові 

після виконання фінальної частини тестування спеціальної працездатності, але 

й порівняння показників лактату, зареєстрованих після півфіналу і фіналу 

програми змагань. Ці відмінності свідчать про ефективність використання 

спортсменами-танцюристами анаеробного резерву. 

 Формування тренувальних навантажень і програм занять зі спеціальної 

фізичної підготовки може бути засноване на застосуванні принципів реалізації 

умов фізіологічних стимулів реакцій – нейрогенного, гіпоксичного і 

ацидемічного. Ці умови забезпечують оптимальний рівень реакції організму 

на навантаження, стимулюють функцію  і розвивають специфічні компоненти 

функціональної підготовленості спортсменів. Як правило, тренувальні заняття 
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такої направленості не викликають значного напруження і перенапруження 

функцій. Вони стимулюють певні властивості організму, здебільшого 

пов’язаних з оптимізацією фізіологічної реактивності організму. здатності 

швидко, адекватно і в повній мірі реагувати на фізичні навантаження.  В 

системі підготовки спортсменів вони використовуються, як правило, в 

додаткових тренувальних заняттях, які можуть бути легко ув’язані в структури 

фізичної та спеціальної підготовки. Цей досвід широко використовується в 

практиці підготовки спортсменів [40], в тому числі в спортивних танцях [24]. 

Такий підхід пов’язується з розумінням цільових установок спеціальної 

фізичної підготовки в спортивних танцях, де рівень функціональної 

підготовленості забезпечує не стільки прояви рухових якостей – швидкісних 

можливостей, витривалості при роботі анаеробного і аеробного характеру, 

скільки є профілактикою високого ступеню напруження і перенапруження 

функцій забезпечення спеціальної працездатності. 

 На основі систематизації даних спеціальної літератури про реалізацію 

закономірностей протікання адаптаційних реакцій у видах спорту, що 

об’єднують в собі спорт та мистецтво, були розроблені моделі підготовки 

спортсменів-танцюристів. В залежності від рівня функціональної 

підготовленості ці моделі можуть бути використані в різних поєднаннях 

протягом 3 ударних (14 днів) і 3 відновлювальних (3 і 5 днів) мікроциклів. Як 

правило, першим був використаний мікроцикл загальної функціональної 

направленості. Після нього, другий і третій були присвячені розвитку 

знижених сторін підготовленості спортсменів-танцюристів і формуванню 

інтегральної підготовленості пари. Загальний зміст мікроциклів був 

орієнтований на компоненти функціональних можливостей спортсменів-

танцюристів, які були оцінені та інтерпретовані в результаті контроля реакції 

кардіореспіраторної системи та енергозабезпечення роботи. 

 Перший мікроцикл, був обов’язковою умовою застосування для 

спортсменів з високим і зниженим рівнем функціональної підготовленості і 

різною структурою функціонального забезпечення спеціальної працездатності. 
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В його основі лежали режими роботи, направлені на розвиток функцій, які 

забезпечують регуляцію систем життєдіяльності організму  в умовах 

напруженої рухової діяльності. Мова йде про стимуляцію нейродинамічних 

функцій організму, кардіореспіраторної системи, опорно-рухового апарату. 

Одночасно використовувались режими циклічної роботи і тренажерної 

підготовки, направлені на активізацію системи кисневотранспортного 

забезпечення і специфічних проявів силової витривалості, що було першим 

кроком розвитку потужності аеробного и ємності анаеробного 

енергозабезпечення роботи спортсменів-танцюристів. 

 Другий мікроцикл направлений на збільшення потужності аеробного 

енергозабезпечення, формування стійкості кисневотранспортного 

забезпечення життєдіяльності організму в умовах напружених фізичних 

навантажень. В структурі мікроциклу використовувались тренувальні заняття 

и окремі вправи, спрямовані на оптимізацію реактивних властивостей нервової 

і кардіореспіраторної системи. Важливою умовою був облік специфічності 

навантаження, його темпо-ритмова структура, повторний і змінний характер 

змагальної діяльності. 

 Третій мікроцикл, направлений на розвиток специфічних сторін 

аеробного енергозабезпечення спортсменів-танцюристів – швидкості 

розгортання реакції (швидкої кінетики), рухливості і стійкості реакції 

кардіореспіраторної системи і аеробного енергозабезпечення роботи в умовах 

розвитку стомлення.  

 Четвертий мікроцикл спрямований на підвищення ємності анаеробного 

гліколітичного енергозабезпечення. Ефективним інструментом реалізації 

цього процесу з урахуванням специфіки функціональної підготовленості 

спортсменів-танцюристів були одночасний розвиток нейродинамічних 

функцій і системи кисневотранспортного забезпечення спеціальної 

працездатності спортсменів-танцюристів.  

 П’ятий мікроцикл був спрямований на комплексний розвиток 

специфічних сторін аеробного и анаеробного енергозабезпечення 
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спортсменів-танцюристів. 

 В процесі відновлювальних мікроциклів використовувались режими 

відновлювальної роботи, пов’язані з регуляцією нейродинамічних функцій 

організму, оптимізацією роботи кардіореспіраторної системи і аеробної 

функції організму. Крім цього використовувався широкий спектр 

позатренувальних засобів медико-біологічного характеру, зверталась увага на 

зміст харчування,  фактори гігієни харчування і побуту, зміст відпочинку і 

якість сну.  

  Нижче наведені значення модельного ряду, які лягли в основу моделей і 

моделювання підготовки і підготовленості спортсменів-танцюристів. Наведені 

характеристики являють собою змістовну основу оцінки та інтерпретації 

показників у відповідності з направленістю конкретної функціональної моделі, 

її цільового призначення. Модельний ряд являє собою найбільш широкий 

спектр показників, які використовуються для оцінки певної функціональної 

властивості організму. Перевищення рівня показника свідчать про наявність 

високого (унікального) потенціалу спортсмена-танцюриста. Знижені 

показники, відносно характеристик модельного ряду, вказують на певні 

проблеми функціонального забезпечення спеціальної працездатності 

спортсменів-танцюристів.  

Узагальнені (узагальнені моделі) кількісні та якісні характеристики 

швидкої кінетики дозволяють оцінити інтегральний рівень підготовленості 

партнерів і партнерок в стандартній (європейській) та латиноамериканській 

програмі.  

Модельний ряд показників швидкої кінетики включає показники, які 

зареєстровані в стандартному тесті. Дані представлені відповідно - партнери, 

партнерки: Т50 VO2 (секунд) – 23,9-28,1 24,1-28,3; Т50 VЕ 23,9-27,9, 23,0-27,3; 

Т50 VСO2 – 22,7-27,0; 22,3-26,7; Т50 HR – 24,3-28,5, 24,0-28,3; 

Групові кількісні та якісні характеристики швидкої кінетики (групові 

моделі) дозволяють оцінити компоненти реакції, які формують відмінності 

функціонального забезпечення роботи партнерів і партнерок, в першому танці 
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стандартної та латиноамериканської програми. До групових моделей 

відносять кількісні і якісні характеристики спортсменів з вираженим типом 

аеробного або анаеробного енергозабезпечення. 

Модельний ряд для першого танцю стандартної програми змагань 

(вальс). Дані представлені відповідно - партнери, партнерки: PaCO2 (мм.рт.ст.) 

– 28,5-31,4, 25,4-28,2; VE (л·хв-1) – 109,0-122,1, 68,2-85,9; VCO2 (л·хв-1) – 2,9-

3,2, 2,1-2,9; VO2 (л · хв-1) – 2,8-3,2, 2,7-3,3; EqО2 – 35,2-43,6, 28,6-38,1; EqСО2 

– 37,6-38,1, 38,1-27,6; EqPaCO2 – 3,6, 3,8, 2,6-3,0; Т50 VO2 (секунд) – 18,0-26,0, 

22,0-26,0; Т50 VЕ – 22,0-24,0; 26,0-22,0; Т50 VСO2 – 20,0-24,0; 20,0-26,0; Т50 HR 

– 26,0-28,2; 22,0-28,1; 

Модельний ряд для першого танцю латиноамериканської програми 

змагань (Ча-ча-ча). Дані представлені відповідно - партнери, партнерки: PaCO2 

(мм.рт.ст.) – 27,5-32,5, 26,5-30,5; VE, л·хв-1–115,7-130,5, 88,5-101,6; VCO2 (л·хв-

1) – 3,2-3,6, 2,6-2,6; VO2 (л·хв-1) – 3,1-3,5, 2,9-3,3; EqО2 – 32,6-37,6, 32,6-37,6; 

EqСО2 – 33,7-38,7, 29,2-33,7; EqPaCO2 – 3,7-4,4, 3,8-4,3; Т50 VO2 (секунди) – 

20,9-29,7, 20,8-30,1; Т50 VЕ – 21,2-30,6, 20,1-29,1; Т50 VСO2 – 20,4-29,5, 20,6-

30,2; Т50 HR – 21,6-30,4, 21,5-30,3; 

Індивідуальні кількісні та якісні характеристики швидкої кінетики 

(індивідуальні моделі) дозволяють встановити можливі межі функції, 

визначити найбільш високі (унікальні) характеристики реакції. У моделі 

використовуються кількісні характеристики, які мають значення вище 

показників модельного ряду. 

5. Узагальнені (узагальнені моделі) кількісні та якісні характеристики 

стійкого стану і ефективності компенсації втоми дозволяють оцінити 

диференційований рівень підготовленості партнерів і партнерок  в обох видах 

змагальної програми та інтегральний (обумовлений вимогами обох танців) в 

стандартній (європейській) та латиноамериканській програмі.  

Модельний ряд показників групових моделей стійкого стану включає 

показники зареєстровані в період виконання першого-другого танцю фіналу 

європейської стандартної програми. Дані представлені відповідно - партнери, 
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партнерки: VO2 max / kg, ml·min-1·kg-1 – 51,1-54,9 ml·min-1·kg-1, 44,8-48,7; La 

п/фінал 10,3-14,3 mmol·l-1, 4,5-8,1 mmol·l-1; EqСО2 –24,6-28,7; 18,1-22,0; EqО2 

– 24,3-26,2; 19,4-22,9; RER – 0,944-0,956; 1,054-1,067. 

  Модельний ряд групових показників стійкого стану включає показники, 

зареєстровані в період виконання першого-другого танцю фіналу 

латиноамериканської програми. Дані представлені відповідно - партнери, 

партнерки: VO2 max / kg, ml·min-1·kg-1 – 46,8-49,5, 53,6-56,2; La п/фінал 10,3-

12,7 mmol·l-1, 5,4-7,8 mmol·l-1; EqСО2 –27,8-31,6, 19,3-22,9; EqО2 – 26,5-28,8, 

20,8-23,4; RER – 1,043-1,057; 0,943-0,957. 

 

  Модельний ряд показників групових моделей компенсації втоми, 

зареєстровані в період виконання четвертого-п’ятого танцю включає показники 

фіналу європейської стандартної програми. Дані представлені відповідно - 

партнери, партнерки: VO2 стійкого стану / VO2 компенсації стомлення – 

«плато» показників фіналу, % – 0,02-1,9%, 0,05-1,5%; EqVO2 стійкого стану / 

EqVO2 компенсації стомлення, % – 1,8-4,8%, 1,2-2,4%; EqVCO2 стійкого стану 

/ EqVCO2 компенсації стомлення –1,6-5,6%, 0,9-4,8%; La фінал, mmol·l-1 – 5,4-

8,2, 11,0-13,9; La півфінал / La фінал, % –   0,8-1,1, 0,9-1,2%; RER – 1,053-1,067%, 

0,944-0,956%. 

  Модельний ряд групових показників компенсації включає показники 

зареєстровані в період виконання четвертого-п’ятого танцю фіналу 

латиноамериканської програми. Дані представлені відповідно - партнери, 

партнерки: VO2 стійкого стану / VO2 компенсації стомлення – «плато» 

показників фіналу, % – 0,7-1,7%; 0,9-2,5%; EqVO2 стійкого стану / EqVO2 

компенсації стомлення, % – 2,6-5,1%, 1,4-3,8%; EqVCO2 стійкого стану / 

EqVCO2 компенсації стомлення – 1,8-4,0%, 2,7-5,2%; La фінал, mmol·l-1 – 12,6-

14,7, 5,8-8,2; La півфінал / La фінал, % –   RER – 1,053-1,067%; 0,983-0,997%. 

 На підставі реалізації наведеного алгоритму моделювання реалізоване в 

якості системної функції управління спеціальною фізичною підготовкою 
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кваліфікованих и висококваліфікованих спортсменів-танцюристів. 

  

У процесі досліджений отримано три групи даних -  підтверджувальні, 

доповнювальні й абсолютно нові. 

Були підтверджені дані, що високий рівень розвитку артистичної та 

танцювальної майстерності спортсменів-танцюристів, пов'язаний з високою 

ефективністю функціонального забезпечення тренувальної та змагальної 

діяльності. Результати досліджень функціональної підготовленості 

спортсменів-танцюристів, наведені в роботах авторів [14, 21, 29, 113, 150, 162],  

переконливо свідчать про можливість і необхідність моніторингу ефективності 

енергозабезпечення з метою поліпшення функціональної підтримки 

змагальної діяльності, зменшення функціональної напруженості провідних 

систем  функціонального забезпечення спортсменів-танцюристів. У роботі 

розкриті нові можливості моделювання в якості системного компонента 

управління спеціальною фізичною підготовкою в спортивних танцях, 

застосування специфічних форм контролю, оцінки і інтерпретації показників 

функціональних можливостей партнерів і партнерш, індивідуалізації режимів 

тренувальної роботи для формування інтегральної підготовленості пари з 

урахуванням вимог стандартної європейської та латиноамериканської 

програми змагань.  

Підтверджені дані про необхідність врахування в системі вдосконалення 

спеціальної фізичної підготовки в спортивних танцях  загальних теоретичних 

основ спортивного тренування [29, 40] і знань прикладної біології, 

інтерпретованих з урахуванням закономірностей формування адаптаційних 

реакцій у різних структурних ланках  системи спортивної підготовки [36, 37]. 

Останній фактор усе більшою мірою використовується як об'єкт управління 

тренувальним процесом спортсменів-танцюристів високого класу [47, 78, 82]. 

При цьому враховуються спеціальні знання про специфічний зміст фізичної 

підготовки і підготовленості на підставі аналізу функціонального забезпечення 

спеціальної працездатності. 
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Підтверджені дані про систему управління тренувальним процесів 

кваліфікованих спортсменів, які об’єднують в собі спорт і мистецтво. Показано, 

що реалізація моделювання як функції управління, вимагає взаємодії та 

підвищення ефективності і цільової спрямованості планування, контролю, 

засобів загальної і спеціальної фізичної підготовки на основі врахування 

високо специфічних компонентів змагальної діяльності  – хореографії, техніки, 

темпо-ритмової структури рухів, взаємодії партнерів і партнерок, специфічних 

проявів емоційного і ментального характеру. 

 Доповнені дані про високий рівень енергозабезпечення спеціальної 

працездатності спортсменів-танцюристів [47, 75, 82]. Встановлені нові вимоги 

до кількісних і якісних характеристик потужності і ємності 

енергозабезпечення роботи спортсменів-танцюристів. Впродовж двох 

десятиліть активного розвитку виду спорту показники реакції 

кардіореспіраторної системи, анаеробного і аеробного енергозабезпечення 

спортсменів-танцюристів світу зросли 8–10%. Змінилися уявлення про 

структуру реакції кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення 

змагальної діяльності [21, 47, 105]. Виділені компоненті змагальної діяльності, 

які потребують визначення кількісних і якісних характеристик реакції 

кардіореспіраторної системи у відповідності до структури змагальної 

діяльності в спортивних танцях. На цій підставі визначені показники швидкої 

кінетики, стійкого стану реакції, можливості компенсації втоми. Обґрунтовані 

можливості інтерпретації показників з урахуванням вимог пари, партнерів, 

партнерш, спеціалізації спортсменів-танцюристів. 

Абсолютно новими є дані про характеристики потужності і ємності 

енергозабезпечення роботи з урахуванням інтегральних вимог функціональної 

підготовленості пари, партнера і партнерки, спеціалізації спортсменів-

танцюристів. З урахуванням цих факторів розроблені узагальнені, групові й 

індивідуальні моделі підготовленості спортсменів-танцюристів, представлені 

підходи до формування вимог і змісту режимів тренувальних навантажень.  

Для цього було розроблено системний підхід до моделювання 
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енергозабезпечення спеціальної працездатності спортсменів-танцюристів. 

Системний підхід ґрунтується на алгоритмі, спеціально розробленій системі 

дій, спрямованій на   розробку узагальнених, групових та індивідуальних 

моделей потужності і ємності енергозабезпечення, обґрунтуванню 

можливостей їх використання у процесі тренувальної і змагальної діяльності 

Вперше моделювання потужності і ємності енергозабезпечення ґрунтується 

на  підвищенні цільової спрямованості контролю, оцінки і інтерпретації його 

результатів в процесі симуляції змагальної діяльності кваліфікованих 

спортсменів в спортивних танцях.  

Вперше розроблені узагальнені, групові й індивідуальні моделі потужності 

і ємності енергозабезпечення з урахуванням статі, спеціалізації та кваліфікації 

спортсменів-танцюристів. Враховані відмінні та загальні риси притаманні 

підготовленості партнерів та партнерш, критерії властиві інтегральній 

функціональній підготовленості пари. Визначені загальні та найбільш високі 

(унікальні) характеристики реакції кардіореспіраторної системи і 

енергозабезпечення спеціальної роботи спортсменів-танцюристів, які 

визначають нормативні та понад нормативні параметри функціональної 

підготовленості. Останні розглянуті в якості цільових настанов вдосконалення 

спеціальної фізичної підготовки виразної функціональної спрямованості. 

Вперше визначена структура реакції кардіореспіраторної системи і 

енергозабезпечення спортсменів-танцюристів, яка складаються з 

високоспеціалізованих компонентів змагальної діяльності – початкової, 

середньої та заключної частини змагальної діяльності та відповідних проявів 

функціонального забезпечення швидкої кінетики, стійкого стану, компенсації 

втоми. 

Вперше кількісні і якісні характеристики моделей функціональної стали 

підґрунтям для обґрунтування цільової спрямованості і змісту спеціальної 

фізичної підготовки спортсменів-танцюристів, формування напрямів 

індивідуалізації фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів в спортивних 

танцях.   
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Наведені результати досліджень дають підстави для продовження 

досліджень в цьому напрямі. В першу чергу мова йде про формування 

навантажень спрямованих на оптимізацію реактивних властивостей системи 

дихання спортсменів, та обґрунтування специфічних кількісних і якісних 

характеристик реакції, які відображають ефективність і високу специфічність 

реакції дихання спортсменів-танцюристів. 

Результати досліджень представлені в роботах автора 50, 51, 129 
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ВИСНОВКИ 

   

1. На основі аналізу і узагальнення даних спеціальної літератури, джерел 

інтернет обґрунтована необхідність розробки і реалізації на практиці 

підготовки спортсменів-танцюристів, системного підходу до моделювання 

функціональної підготовленості. Об’єктом системного аналізу є вивчення 

потужності і ємності енергозабезпечення спеціальної працездатності 

кваліфікованих спортсменів-танцюристів. Приведення структури реакції 

кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення роботи у відповідність до 

структури змагальної діяльності в спортивних танцях є інструментом 

підвищення ефективності функціонального забезпечення спеціальної 

працездатності, фактором забезпечення артистичної і технічної майстерності 

спортсменів-танцюристів. 

 2. Розроблено алгоритм, спрямований на вдосконалення моделювання 

функціонального забезпечення спеціальної працездатності танцюристів на 

основі вивчення реакції кардіореспіраторної системи і енергозабезпечення 

роботи. Порядок дій включає:  

1) Формування системи контролю енергозабезпечення спеціальної 

працездатності танцюристів. 

2) Формування структури енергозабезпечення спеціальної працездатності 

танцюристів. 

3) Обґрунтування специфічних способів оцінки та інтерпретації показників 

енергозабезпечення спеціальної працездатності спортсменів- танцюристів. 

4) Формування узагальнених, групових та індивідуальних моделей 

енергозабезпечення спеціальної працездатності з урахуванням віку, статі, 

інтегральних характеристик пари кваліфікованих танцюристів. 

5) Розробка параметрів тренувальних навантажень у відповідності с реакцією 

енергозабезпечення танцюристів. 

6) Обґрунтування програм спеціальних тренувальних засобів в системі 

фізичної підготовки танцюристів 
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 3. Узагальнені моделі розроблені на основі кількісних та якісних 

характеристик реакцій, які не мали достовірних відмінностей у партнерів та 

партнерок, спортсменів-танцюристів стандартної європейської та 

латиноамериканської програми змагань. До них відносять показники швидкої 

кінетики, реакції кардіореспіраторної системи та аеробного 

енергозабезпечення роботи, питомі характеристики легеневої вентиляції, 

виділення СО2 та споживання О2 стійкого стану та фази розвитку стомлення.  

 Групові моделі розроблені на основі кількісних та якісних характеристик 

реакцій, які мали достовірні розбіжності (p<0,05) у партнерів та партнерок. До 

ним відносять показники потужності та ємності аеробного та анаеробного 

енергозабезпечення, питомі характеристики реакції кардіореспіраторної 

системи та аеробного енергозабезпечення роботи. 

Індивідуальні кількісні та якісні характеристики швидкої кінетики 

(індивідуальні моделі) дозволяють встановити можливі межі функції, 

визначити найбільш високі (унікальні) характеристики реакції. У моделі 

використовуються кількісні характеристики, які мають значення вище 

показників модельного ряду. 

4. Модельний ряд показників узагальненої моделі  швидкої кінетики 

включає показники, які зареєстровані в стандартному тесті. Дані представлені 

відповідно - партнери, партнерки: Т50 VO2 (секунд) – 23,9-28,1 24,1-28,3; Т50 

VЕ 23,9-27,9, 23,0-27,3; Т50 VСO2 – 22,7-27,0; 22,3-26,7; Т50 HR – 24,3-28,5, 24,0-

28,3; 

Модельний ряд показників групової моделі  швидкої кінетики включає 

показники, які зареєстровані в процесі виконання першого танцю 

стандартної європейської програми змагань (вальс). Дані представлені 

відповідно - партнери, партнерки: PaCO2 (мм.рт.ст.) – 28,5-31,4, 25,4-28,2; VE 

(л·хв-1) – 109,0-122,1, 68,2-85,9; VCO2 (л·хв-1) – 2,9-3,2, 2,1-2,9; VO2 (л · хв-1) – 

2,8-3,2, 2,7-3,3; EqО2 – 35,2-43,6, 28,6-38,1; EqСО2 – 37,6-38,1, 38,1-27,6; 
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EqPaCO2 – 3,6, 3,8, 2,6-3,0; Т50 VO2 (секунд) – 18,0-26,0, 22,0-26,0; Т50 VЕ – 22,0-

24,0; 26,0-22,0; Т50 VСO2 – 20,0-24,0; 20,0-26,0; Т50 HR – 26,0-28,2; 22,0-28,1; 

Модельний ряд показників групової моделі  швидкої кінетики включає 

показники, які зареєстровані в процесі виконання першого танцю 

латиноамериканської програми змагань (Ча-ча-ча). Дані представлені 

відповідно - партнери, партнерки: PaCO2 (мм.рт.ст.) – 27,5-32,5, 26,5-30,5; VE, 

л·хв-1–115,7-130,5, 88,5-101,6; VCO2 (л·хв-1) – 3,2-3,6, 2,6-2,6; VO2 (л·хв-1) – 3,1-

3,5, 2,9-3,3; EqО2 – 32,6-37,6, 32,6-37,6; EqСО2 – 33,7-38,7, 29,2-33,7; EqPaCO2 

– 3,7-4,4, 3,8-4,3; Т50 VO2 (секунди) – 20,9-29,7, 20,8-30,1; Т50 VЕ – 21,2-30,6, 

20,1-29,1; Т50 VСO2 – 20,4-29,5, 20,6-30,2; Т50 HR – 21,6-30,4, 21,5-30,3; 

5. Модельний ряд показників групових моделей стійкого стану включає 

показники зареєстровані в період виконання першого-другого танцю фіналу 

європейської стандартної програми. Дані представлені відповідно - партнери, 

партнерки: VO2 max / kg, ml·min-1·kg-1 – 51,1-54,9 ml·min-1·kg-1, 44,8-48,7; La 

п/финал 10,3-14,3 mmol·l-1, 4,5-8,1 mmol·l-1; EqСО2 –24,6-28,7; 18,1-22,0; EqО2 

– 24,3-26,2; 19,4-22,9; RER – 0,944-0,956; 1,054-1,067. 

  Модельний ряд групових показників стійкого стану включає показники, 

зареєстровані в період виконання першого-другого танцю фіналу 

латиноамериканської програми. Дані представлені відповідно - партнери, 

партнерки: VO2 max / kg, ml·min-1·kg-1 – 46,8-49,5, 53,6-56,2; La п/фінал 10,3-

12,7 mmol·l-1, 5,4-7,8 mmol·l-1; EqСО2 –27,8-31,6, 19,3-22,9; EqО2 – 26,5-28,8, 

20,8-23,4; RER – 1,043-1,057; 0,943-0,957. 

 

 6. Модельний ряд показників групових моделей компенсації втоми, 

зареєстровані в період виконання четвертого-п’ятого танцю включає 

показники фіналу європейської стандартної програми. Дані представлені 

відповідно - партнери, партнерки: VO2 стійкого стану / VO2 компенсації 

стомлення – «плато» показників фіналу, % – 0,02-1,9%, 0,05-1,5%; EqVO2 

стійкого стану / EqVO2 компенсації стомлення, % – 1,8-4,8%, 1,2-2,4%; 
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EqVCO2 стійкого стану / EqVCO2 компенсації стомлення –1,6-5,6%, 0,9-4,8%; 

La фінал, mmol·l-1 – 5,4-8,2, 11,0-13,9; La півфінал / La фінал, % –   0,8-1,1, 0,9-

1,2%; RER – 1,053-1,067%, 0,944-0,956%. 

 Модельний ряд групових показників компенсації включає показники 

зареєстровані в період виконання четвертого-п’ятого танцю фіналу 

латиноамериканської програми. Дані представлені відповідно - партнери, 

партнерки: VO2 стійкого стану / VO2 компенсації стомлення – «плато» 

показників фіналу, % – 0,7-1,7%; 0,9-2,5%; EqVO2 стійкого стану / EqVO2 

компенсації стомлення, % – 2,6-5,1%, 1,4-3,8%; EqVCO2 стійкого стану / 

EqVCO2 компенсації стомлення – 1,8-4,0%, 2,7-5,2%; La фінал, mmol·l-1 – 

12,6-14,7, 5,8-8,2; La півфінал / La фінал, % –   RER – 1,051-1,061%; 0,985-

0,998%. 

 

 7. Формалізована оцінка функціональної підготовленості розроблена на 

основі аналізу провідних показників енергозабезпечення: VO2 max / kg, l·min-

1·kg-1, VO2 стійкого стану / VO2 компенсації стомлення – «плато» показників 

фіналу, %; La фінал, mmol·l-1; La півфінал / La фінал, %; VO2 max / kg, l·min-

1·kg-1; VO2 стійкого стану / VO2 компенсації стомлення – «плато» показників 

фіналу, %; La фінал, mmol·l-1; La півфінал / La фінал, %. 

 Кількісні та якісні характеристики індивідуальних моделей оцінювались 

в п’ять балів, групових моделей – в три бали, нижче групових моделей – в один 

бал. 

 

8. Достовірний взаємозв’язок показаний відповідно показників 

енергозабезпечення та ефективності танцювання (r=0,71–0,83).  Модельний 

діапазон показників інтегральної оцінки спеціальної підготовленості, 

розроблений у відповідності з правилами трьох сигм, знаходився в межах 8,65-

9,27 балів по оціночним критеріям оцінки суддів. Спортсмени, які мали 

середній бал 8,5 та нижче – мали знижений рівень спеціальної підготовленості, 

відповідно 9,3 та вище  – найбільш високий рівень спеціальної підготовленості. 
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 9. Моделі ударних мікроциклів розроблені у відповідності до структури 

реакції кардіореспіраторної системи та енергозабезпечення роботи 

спортсменів-танцюристів. Ударні та відновлювальні мікроцикли направлені:

  

➢ перший мікроцикл, спрямований на комплексний розвиток реакції 

кардіореспіраторної системи та енергозабезпечення спеціальної роботи 

спортсменів-танцюристів. 

➢ другий мікроцикл спрямований на збільшення потужності аеробного 

енергозабезпечення, формування стійкості кисневотранспортного 

забезпечення життєдіяльності організму в умовах напружених фізичних 

навантажень. 

➢ третій мікроцикл направлений на розвиток специфічних сторін аеробного 

енергозабезпечення спортсменів-танцюристів – швидкості розгортання 

реакції (швидкої кінетики), рухливості та стійкості реакції 

кардіореспіраторної системи та аеробного енергозабезпечення роботи в 

умовах розвитку стомлення.  

➢ четвертий мікроцикл спрямований на підвищення ємності анаеробного 

гліколітичного енергозабезпечення.  

➢ п’ятий мікроцикл направлений на комплексний розвиток специфічних 

сторін аеробного та анаеробного енергозабезпечення спортсменів-

танцюристів. 

➢ відновлювальні мікроцикли були використані після кожного ударного 

мікроциклу та були направлені на формування адаптаційних ефектів 

ударних мікроциклів. 

 10. Експериментальна модель функціональної підготовки сформована в 

залежності від  контролю та оцінки функціональної підготовленості пари. 

Модель підготовки включала варіанти трьох ударних та відновлювальних 

мікроциклів. Тривалість ударного мікроциклу 14 днів. Тривалість 

відновлювального мікроциклу три-п’ять днів. Тривалість програми 

функціональної підготовки 55 днів, з урахуванням вихідних днів.  
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 Застосування програми збільшило ефективність змагальної діяльності 

танцюристів на 12.4%, знизило напруження функціонального забезпечення 

спеціальної працездатності на 4,0% у партнерів, на 2,2% у партнерок. 

Розбіжності спортсменів-танцюристів контрольної групи не достовірні. 

 11. Практичні рекомендації ґрунтуються на аналізі показників 

функціональної діагностики спортсменів-танцюристів відносно вимог 

інтегральної підготовленості пари. Виділені знижені сторони підготовленості 

у відповідності з груповими та узагальненими моделями підготовленості. 

Практичні рекомендації розроблені на основі систематизації даних спеціальної 

літератури в мережі інтернет з питань організації спеціальної фізичної 

підготовки та застосування спеціальних тренувальних вправ, направлених на 

розвиток функціональних можливостей спортсменів-танцюристів. 

Тренувальні засоби та програми їхнього цільового використання наведені у 

відповідності з цільовими установками групового та індивідуального 

моделювання підготовки спортсменів-танцюристів. 

   

 Перспективним напрямком подальших досліджень необхідно вважати 

розробку нормативних параметрів функціональної підготовленості в умовах 

розвитку стомлення та  моделювання на цьому підґрунті специфічних 

тренувальних навантажень, спрямованих на розвиток функціональних 

можливостей  спортсменів-танцюристів у специфічних для спортивного 

танцю умовах компенсації стомлення.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

НАПРЯМИ ПРАКТИЧНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМНОГО 

ПІДХОДУ, ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ 

ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ-ТАНЦЮРИСТІВ 

 

У відповідності з результатами тестування та співставлення з 

модельними характеристиками спеціальної функціональної підготовленості 

сформовані моделі спеціальної фізичної підготовки спортсменів-танцюристів. 

В різноманітних варіаціях було використано п’ять ударних мікроциклів, 

різної функціональної направленості. Ударні мікроцикли проведені в 

поєднанні з відновлювальними мікроциклами 

 

I. Спортсмени–танцюристи, які мають загальний знижений 

рівень  функціональної підготовленості  

 

 Перший мікроцикл (І ОФН) направлений на регуляцію систем 

життєдіяльності організму  в умовах напруженої рухової діяльності. Йдеться 

про стимуляцію нейродинамічних функцій організму, кардіореспіраторну 

систему, опорно-руховий апарат. Одночасно використовувались режими 

циклічної роботи та тренажерної підготовки, спрямовані на активізацію 

системи кисневотранспортного забезпечення та специфічних проявів силової 

витривалості, що слугувало першим кроком розвитку потужності аеробного та 

ємності анаеробного енергозабезпечення роботи спортсменів-танцюристів. 

 Другий мікроцикл (ІІ АМ) направлений на збільшення потужності 

аеробного енергозабезпечення, формування стійкості кисневотранспортного 

забезпечення життєдіяльності організму в умовах напружених фізичних 

навантажень. В структурі мікроциклу використовувались тренувальні заняття 

та окремі вправи, спрямовані на оптимізацію реактивних властивостей 
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нервової и кардіореспіраторної системи. Важливою умовою був облік 

специфічності навантаження, її темпо-ритмова структура, повторний та 

перемінний характер змагальної діяльності. 

 Третій мікроцикл (ІІІ АК), направлений на розвиток специфічних сторін 

аеробного енергозабезпечення спортсменів-танцюристів – швидкості 

розгортання реакції (швидкої кінетики), рухливості та стійкості реакції 

кардіореспіраторної системи та аеробного енергозабезпечення роботи в 

умовах розвитку стомлення.  

  

II. Спортсмени зі зниженим рівнем анаеробного 

енергозабезпечення 

  

Перший мікроцикл (І ОФН) направлений на розвиток функцій, які 

забезпечують регуляцію систем життєдіяльності організму  в умовах 

напруженої рухової діяльності. Йдеться про стимуляцію нейродинамічних 

функцій організму, кардіореспіраторної системи, опорно-рухового апарату. 

Одночасно використовувались режими циклічної роботи та тренажерної 

підготовки, спрямовані на активізацію системи кисневотранспортного 

забезпечення та специфічних проявів силової витривалості, що було першим 

кроком розвитку потужності аеробного та ємності анаеробного 

енергозабезпечення роботи спортсменів-танцюристів. 

 Другий мікроцикл (V АК+АнЕ) був направлений на комплексний 

розвиток специфічних сторін аеробного та анаеробного енергозабезпечення 

спортсменів-танцюристів. 

 Третій мікроцикл (IV АнЕ) направлений на підвищення ємності 

анаеробного гліколітичного енергозабезпечення. Ефективним інструментом 

реалізації цього процесу з урахуванням специфіки функціональної 

підготовленості спортсменів-танцюристів були одночасний розвиток 

нейродинамічних функцій та системи кисневотранспортного забезпечення 

спеціальної працездатності спортсменів-танцюристів.  
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ІІІ. Спортсмени зі зниженим рівнем аеробного енергозабезпечення 

 

 Перший мікроцикл (V АК+АнЕ) був спрямований на комплексний 

розвиток специфічних сторін аеробного та анаеробного енергозабезпечення 

спортсменів-танцюристів. 

 Другий мікроцикл (ІІ АМ) спрямований на збільшення потужності 

аеробного енергозабезпечення, формування стійкості кисневотранспортного 

забезпечення життєдіяльності організму в умовах напружених фізичних 

навантажень. В структурі мікроциклу використовувались тренувальні заняття 

й окремі вправи, спрямовані на оптимізацію реактивних властивостей нервової 

та кардіореспіраторної системи. Важливою умовою був облік специфічності 

навантаження, її темпо-ритмова структура, повторний та перемінний характер 

змагальної діяльності. 

 Третій мікроцикл (ІІІ АК), спрямований на розвиток специфічних сторін 

аеробного енергозабезпечення спортсменів-танцюристів – швидкості 

розгортання реакції (швидкої кінетики), рухливості та стійкості реакції 

кардіореспіраторної системи та аеробного енергозабезпечення роботи в 

умовах розвитку стомлення. Цей мікроцикл умовно названий «аеробна 

кінетика» та позначений. 

 

В процесі оцінки ефективності функціональної підготовки та 

функціональної підготовленості необхідно враховувати важливі специфічні 

фактори функціонального забезпечення спеціальної працездатності 

спортсменів-танцюристів. 

Рівень функціональної підготовленості має забезпечувати не стільки 

прояви здатності спортсменів підтримувати рівень працездатності в 

екстремальних умовах тренувальної та змагальної діяльності, скільки 

забезпечити запас міцності для забезпечення комфортного стану для 

демонстрації артистичної та хореографічної майстерності, зняття 

передчасного напруження та впливу втомленості на якість виконання 
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програми змагань. 

З цим пов'язана суддівська оцінка та суб'єктивні відчуття спортсменів, 

що, власне, і є одним з важливих критеріїв забезпечення функціональної 

готовності партнерів та партнерш до танцювального турніру. В будь-якому 

випадку, в спортивних танцях когнітивні функції, стан ментальної готовності 

чинять вирішальне значення для успішної змагальної діяльності.  

Функціональне забезпечення та пов'язані з ним функції 

кардіореспіраторної системи, специфічних силових характеристик роботи, 

аеробного та анаеробного енергозабезпечення несуть функції забезпечення 

змагальної діяльності в тому ступені, в якому вони допомагають та не 

заважають демонстрації спеціальної майстерності спортсменів-танцюристів. 

Це чітко видно на прикладі розвитку реакції дихання. У більшості видів спорту 

посилення реакцій дихання пов'язано з високою реактивністю 

кардіореспіраторної системи, здатністю організму до ефективної дихальної 

компенсації метаболічного ацидозу. Оцінка ступеню включення в роботу 

реакції дихання викликає питання. Вони пов'язані з тим, що підвищена 

чутливість реакції дихання до навантажень, та, як наслідок, висока частота 

дихання знижує естетичне сприйняття танцювання та впливає на оцінку суддів. 

Як правило, спортсмени вирішують цю проблему індивідуально, разом з тим, 

ця проблема може бути предметом спеціального розгляду в системі наукового 

аналізу в спортивних танцях. 

 Є підстава вважати, що такого роду проблеми виникають у 

випадку неадекватної до можливостей спортсменів-танцюристів спеціальної 

фізичної підготовки. Відсутність наукових та емпіричних знань, багаторічної 

практики спеціальної фізичної підготовки в спортивних танцях призводить до 

вибору режимів роботи, засобів спеціальної фізичної підготовки, здебільшого 

орієнтованих на узагальнені стресові фактори, що стимулюють розвиток 

рухових та енергетичних здібностей. Тривалі кроси, неадекватні режими 

силової, швидкісної, координаційної підготовки знижують здатність організму 

спортсменів-танцюристів швидко, адекватно та в повній мірі реагувати на 
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змагальні навантаження. Відсутність спеціального функціонального 

фундаменту часто призводить до форсованого виду підготовки, 

нераціонального використання адаптаційних ресурсів організму молодих 

спортсменів.  

 Цілком очевидно, що в умовах відсутності повноцінної системи 

спеціальної фізичної підготовки, слід повною мірою використовувати 

узагальнені принципи формування тренувальних навантажень в мікро, мезо та 

макроструктурах спортивної підготовки. 

 До них відносять загальні вимоги та загальні принципи 

функціональної підготовки, без яких питання адаптації організму спортсменів 

до фізичних навантажень буде відбуватись вкрай нераціонально. 

 Загальні вимоги до стану готовності до переносимості 

напружених фізичних навантажень – стан готовності до напруженої рухової 

діяльності. Це може бути забезпечено комплексом функціональних 

властивостей, а саме - розвитком та високим рівнем:  

➢  нейродинамічних функцій організму; 

➢ кардіореспіраторної системи; 

➢ опорно-рухового апарату  

 

Загальні принципи забезпечення ефективності адаптаційних процесів:   

• Оптимізація навантаження та відпочинку на основі раціонального 

управління процесами стомлення та відновлення; 

• Формування оптимального співвідношення «доза-ефект» впливу 

навантаження: 

• Управління процесами стомлення на основі оцінки ступеню та 

глибини стомлення; 

Правила Фольборта Ю.Г.: 

✓ Чим вище швидкість накопичення стомлення, тим вище швидкість 

відновлення 

✓ Чим більше глибина стомлення, тим більше ефект надвідновлення 
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(відновлення). 

✓ Застосування тренувальних навантажень на тлі недовідновлення 

призводить до хронічного перенавантаження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-

биологических данных / М. Ю. Антомонов. – К., 2006. – 558 с. 

2. Атаманюк С. И. Характеристика процесса восстановления 

обследуемых спортсменок, специализирующихся в спортивном командном 

фитнессе, после выполнения нагрузки с проявлением специальной 

выносливости / С. И. Атаманюк, А. В. Прийменко // Теорія і практика фіз. 

виховання. – 2006. – № 1/2 – С.72–76. 

3. Артемьева Г.П. Учёт совместимости двигательной деятельности 

партнёров при подборе пар в спортивных танцах // Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Наук. моногр. за 

ред. проф. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. - №3. - С.9-11. 

4. Болобан В. Н. Обучение упражнениям со сложной координационной 

структурой в условиях динамических соединений элементов высокой 

трудности // В. Н. Болобан, А. В. Тишлер, И. А. Терещенко [и др.] // Наука в 

олимп. спорте. – 1999. – № 3, спец. вып. – С. 117–122. 

5. Ван Сіньїнань. «Моделювання потужності та ємності 

енергозабезпечення роботоздатності кваліфікованих веслярів на байдарках». 

Дисертація … кандидата наук  фізичного виховання та спорту. НУФВСУ, Київ, 

2018. 

6. Виноградов В. Е. Стимуляция работоспособности и 

восстановительных процессов в тренировочной и соревновательной 

деятельности квалифицированных спортсменов / В. Е. Виноградов. – К. : 

Славутич-Дельфин, 2009. – 368 с. 

7. Воронова В. Детерминанты успешности пар в спортивном танце / 

В. Воронова, И. Соронович, Е. Спесивых // Проблемы теории и методики 

физической культуры и спорта, валеологии и безопасности 

жизнедеятельности : сб. науч. ст. – Воронеж, 2013. – С. 82-90. 

8. Гаврилюк К. Застосування методів психологічної підготовки у 



177 
 

  

практиці спортивних танців / К. Гаврилюк, Р. Петрина, Т. Осадців // Сучасні 

проблеми розвитку кафедри теорії та методики гімнастики : зб. наук. 

матеріалів. – Л., 2006. – С. 31–34. 

9. Глазько А. Б. Перспективы использования острого функционального 

угнетения в подготовке в циклических видах спорта / А. Б. Глазько, Т. А. 

Глазько // Проблемы спорта высших достижений и подготовки спортивного 

резерва : материалы конф. – Минск, 1994. – C. 116–117. 

10. Елкин Е. Некоторые аспекты правил судейства / Е. Елкин // Спорт. 

танцы : бюл. – М., 2003. – № 1 (29). – С. 29–35. 

11. Жаворонкова И. А. Комплектование пар в спортивных бальных 

танцах (на примере детей 12–15 лет) : автореф. дис. на соискание учен. степени 

канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / И. А. Жаворонкова ; РГУФКСиТ. – М., 2007. – 

23 с. 

12. Жбанков О. В. Контроль функционально-кондиционной 

подготовленности в спортивных танцах / О. В. Жбанков // Соврем. олимп. 

спорт и спорт для всех : VII Междунар. науч. конгр. – М., 2003. – Т. 3. – С. 166–

167. 

13. Жеребкина Л. И. Сравнительный анализ некоторых аспектов в 

спортивных танцах на льду и спортивных бальных танцах (подготовка 

спортсменов и оценка их мастерства) / Л. И. Жеребкина // Спорт. танцы : бюл. 

– М., 1999. – № 3 (5). – С. 45–54. 

14. Ивков К. Биомеханика спортивных танцев / К. Ивков. – М. : Ялта, 

2000. – 78 с. 

15. Калужна О. М. Взаємозв'язок компонентів змагальної діяльності та 

показників фізичної підготовленості спортсменів-танцюристів на етапі 

попередньої базової підготовки / О. М. Калужна // Олімп. спорт і спорт для 

всіх : XIV Міжнар. наук. конгр., присвяч. 80-річчю НУФВСУ : тези доповід. – 

К., 2010. – С. 70. 

16. Калужна О. М. Фізична підготовка у системі багаторічного 

тренування спортсменів-танцюристів / О. М. Калужна // Спорт. вісн. 



178 
 

  

Придніпров’я. – 2010. – № 3. – С. 81–83. 

17. Костюкевич ВМ (2014). Моделювання системи підготовки 

спортсменів високої кваліфікації. В: Фізична культура, спорт та здоров'я нації: 

Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського; 18; 147-53. 

18. Кошелев С. Н. Биомеханика спортивного танца / С. Н. Кошелев. – М., 

2006. – 62 с. 

19. Лебедева Е. В. Комплекс специально-подготовительных упражнений 

для повышения технического мастерства исполнения танца пасодобль / 

Е. В. Лебедева // Спорт. танцы : бюл. – М., 2001. – № 4 (20). – С. 44–56. 

20. Ли Бо. Аэробная производительность, ее значение и факторы 

совершенствования у квалифицированных спортсменов в спортивных танцах 

/ Ли Бо, А. Ю. Дьяченко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2010. – 

№ 2. – С. 22–27. 

21. Ли Бо. Изменение срочных адаптационных реакций 

кардиореспираторной системы под воздействием экспериментальной 

программы тренировочных средств в спортивных танцах / Ли Бо // Педагогіка, 

психологія та мед.-біол. проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 9. 

– С. 42–46. 

22. Ли Бо. Стимуляция кинетики аэробного энергообеспечения 

квалифицированных спортсменов в спортивных танцах / Ли Бо // Физ. 

воспитание студ. – 2010. – № 5. – С.43–47. 

23. Ли Бо. Формирование направленности тренировочного процессе на 

основании оценки аэробного энергообеспечения квалифицированных 

спортсменов в спортивных танцах / Ли Бо // Педагогіка, психологія та мед.-

біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2010. – № 8. – С. 50–53. 

24. Ли Бо (2011). Совершенствование аэробных возможностей 

спортсменов в спортивных танцах. Физическое воспитание студентов. 

2011;2:64-66. 

25. Лі Бо. Підвищення спеціальної підготовленості на підставі аеробних 

можливостей у спортивних танцях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 



179 
 

  

канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 / Лі Бо ; НУФВСУ. – К., 

2011. – 22 с. 

26. Лысенко Е. Н. Ключевые направления оценки реализации 

функциональных возможностей спортсменов в процессе спортивной 

подготовки / Е. Н. Лысенко // Наука в олимп. спорте. – 2006. – № 6. – С. 70–77. 

27. Маренков А. Н. Физическая подготовка в танцевальном спорте / 

А. Н. Маренков, М. В. Сахарова // Соврем. олимп. и паралимп. спорт и спорт 

для всех : материалы ХII Междунар. науч. конгр. – М., 2008. – Т. 3. – С. 142–

143. 

28. Мартьянов В. И. Сравнительная оценка спортивных танцев по 

частоте сердечных сокращений / В. И. Мартьянов // Спорт. танцы : бюл. – М., 

1999. – № 6 (8): Проблемы управления, информационного обеспечения и 

преподавания в спортивных танцах (по материалам дипломных работ 

слушателей ИППК РГАФК). – С. 49–53. 

29. Матвеев ЛП (2000). Модельно-целевой подход к построению 

спортивной подготовки. Теория и практика физической культуры. 2000;(2):28-

37. 

30. Мищенко B. C. Функциональные возможности спортсменов / 

B. C. Мищенко. – К. : Здоров'я, 1990. – 200 с. 

31. Мищенко В. С. Оценка функциональной подготовленности 

квалифицированных спортсменов на основании учёта структуры аэробной 

производительности / В. С. Мищенко, М. М. Булатова // Наука в олимп. спорте. 

– 1994. – № 1. – С.63–72. 

32. Мищенко В. С. Физиологический мониторинг спортивной 

тренировки: современные подходы и направления совершенствования // Наука 

в олимп. спорте. – 1997. – № 1 (6) – С. 92–13. 

33. Мищенко В. С. Функциональная подготовленность 

квалифицированных спортсменов: подходы к повышению 

специализированности оценки и направленному совершенствованию / 

В. С. Мищенко, А. И. Павлик, В. А. Сиренко [и др.] // Наука в олимп. спорте. – 



180 
 

  

1999. – № 3, спец. вып. – С. 61–69. 

34. Мищенко В. C. Изменения реакции на тренировочные нагрузки, 

связанные с различиями физиологической реактивности при утомлении / 

В. C. Мищенко, В. Е. Виноградов, Т. Томяк // Соврем. олимп. спорт и спорт для 

всех : VII Междунар. научн. конгр. – М., 2003. – Т. 2. – С. 109–110. 

35. Мищенко В. С. Реактивные свойства кардиореспираторной системы 

как отражение адаптации к напряженной физической тренировке в спорте : 

монография / В. С. Мищенко, Е. Н. Лысенко, В. Е. Виноградов. – К. : Наук. світ, 

2007. – 352 с. 

36. Мищенко В. С. Реализация аэробного потенциала в процессе 

развития специальной выносливости квалифицированных спортсменов в 

циклических видах спорта / А. Ю. Дьяченко, В. С. Мищенко, В. Е. Виноградов 

// Физ. воспитание студ. – 2010. – № 5. – С. 17–19. 

37. Моногаров В. Д. Развитие и компенсация утомления при 

напряженной мышечной деятельности / В. Д. Моногаров // Теория и практика 

физ. культуры. – 1990. – № 4. – С. 43–46. 

38. Москалева О. А. Использование игровых методов в музыкально-

ритмической подготовке начинающих танцоров / О. А. Москалева, 

А. А. Коваленко // Сб. науч. тр. молодых ученых и студ. РГАФК. – М., 2000. – 

С. 34–38. 

39. Петренко Г. К. Артистизм і технічна підготовка у тренуванні 

спортсменів-танцюристів / Г. К. Петренко // Динаміка наукових досліджень 

«2004» : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і 

освіта, 2004. – Т. 2. – С. 42–45. 

40. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и её практические приложения : учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений физ. воспитания и спорта / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская 

лит., 2004. – 808 с. 

41. Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая 

теория и ее практическое применение / В. Н. Платонов. – К. : Олимп. лит., 



181 
 

  

2013. – 624 с.  

42. Репникова Е. А. Применение статодинамических упражнений в 

спортивных танцах / Е. А. Репникова // Проблемы диагностики укрепления и 

реабилитации опорно-двигательного аппарата у спортсменов: сб. материалов 

Междунар. науч.-практ. конф. – Волгоград, 2008. – С. 114–116. 

43. Ровная О. А. Особенности адаптивных реакций системы дыхания 

высококвалифицированных спортсменок синхронного плавания во время 

интервальной гипоксической тренировки (ИТГ) / О. А. Ровная, В. Н. Ильин // 

Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2010. – № 

9. – С. 71–75. 

44. Русанова О. М. Факторы совершенствования устойчивости реакций 

организма в процессе развития специальной выносливости 

квалифицированных спортсменов в академической гребле / О. М. Русанова // 

Слобожанський науково-спортивний вісник : зб. наук. ст. – Х., 2007. – Вип. 12.– 

С. 147–150. 

45. Русанова Ольга, Шкребтій Юрій, Хуан Цзицзянь Теоретичні 

передумови моделювання навантажень різної спрямованості у тренувальному 

процесі кваліфікованих спортсменів у веслуванні. Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту. 2019; 3: 39-43.  

46. Соронович І. М. Компоненти витривалості в структурі 

функціональної підготовленості кваліфікованих спортсменів в спортивному 

танці / І. Соронович, В. Пілевська, А. Дяченко, О. Фойтума // Віс. Прикарпат. 

ун-ту. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 15. – С. 142–150. 

47. Соронович І. М. Обґрунтування спрямованості тренувального 

процесу на розвиток витривалості кваліфікованих спортсменів в спортивному 

танці / І. М. Соронович // Молодіж. наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі 

Українки. – 2012. – Вип. 6. – С. 54–59. 

48. Соронович И.М. Особенности контроля функциональной 

подготовленности в спортивных танцах / И. М. Соронович // Наук. час. Нац. 

пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. : К., 2013. – Вип. 9 (36). – С. 



182 
 

  

136–141. 

49. Соронович И.М., Чайковский Е.В., Пилевская В. (2013). 

Особенности функционального обеспечения соревновательной деятельности в 

спортивных танцах с учётом различий подготовленности партнеров. 

Физическое воспитание студентов: 6; 78-87.  

50. Соронович І., Му Ченьчуан, Дяченко А, Хом’яченко О. Модельні 

характиристики швидкої кінетики реакції кардіореспіраторної системи 

спортсменів танцюристів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 

2021; 1: 55–62 DOI: 10.32652/tmfvs.2021.1.55–62 

51. Соронович Ігор, Му Ченьчуан, Хуанг Ді, Дяченко Андрій. Системний 

підхід до реалізації моделювання як функції управління функціональними 

можливостями кваліфікованих спортсменів-танцюристів. Спортивна наука та 

здоров´я людини. 2021; 1(5):149-168. DOI:10.28925/2664-2069.2021.111 

52. Столяров В. И. Спорт и искусство: сходство, различие, пути 

интеграции / В. И. Столяров // Спорт, духовные ценности, культура. – М., 1997. 

– Вып. 5. – С. 101–265. 

53. Танаев В. Психология спортивного танца / В. Танаев // Человек в 

мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы : тез. докл. Междунар. 

конгр. – М., 1998. – Т. 2. – С. 393–394. 

54. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса : пер. с 

англ. / отв. ред. В. Мищенко ; ред. Д. Мак-Дугалл, Г. Э. Уэнгер, Г. Дж. Грин. – 

К. : Олимп. лит., 1998. – 432 с. 

55. Функциональная подготовленность, как интегральная 

характеристика предпосылок высокой работоспособности спортсменов: метод. 

пособие для сотрудников КНГ, врачей и тренеров / В. С. Мищенко, 

А. И. Павлик, В. Ф. Дяченко ; ГНИИФКиС. – К., 1999. – 129 с.  

56. Худолій О. М. Теоретико-методичні засади системи підготовки юних 

гімнастів 7–13 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. 

виховання і спорту : 24.00.01 / О. М. Худолій ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 44 с. 



183 
 

  

57. Чайковський Є. Гендерні відмінності функціональної 

підготовленості кваліфікованих спортсменів-танцюристів / Євген Чайковський 

// Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 3. – С. 77–81.  

58. Чикалова Г. А. К вопросу о физической подготовленности 

занимающихся спортивными танцами / Г. А. Чикалова, С. Д. Киселев // Спорт. 

танцы : бюл. – М., 1999. – № 1 (3) : Тез. 3 Рос. науч.-метод. конф. по проблемам 

развития спорт. танцев. – С. 11–13. 

59. Шепард Р. Д. Практическая значимость максимального потребления 

кислорода / Р. Д. Шепард // Наука в олимп. спорте. – № 1 (2). – 1995. – С. 39–

44. 

60. Шинкарук ОА. Подготовка спортсменки высокого класса в гребле на 

байдарках к главным соревнованиям макроцикла. В: Олімпійський спорт і 

спорт для всіх: 14-ий міжнар. наук. конгрес, присвячується 80-річчю НУФВСУ; 

2010 Жовт 5-8; Київ. Київ: НУФВСУ; 2010. с. 142. 

61. Шкребтій Ю. М. Управління тренувальними і змагальними 

навантаженнями спортсменів високого класу / Ю. М. Шкребтій. – К. : Олімп. 

літ., 2005. – 258 с. 

62. Шустин БН (1995). Моделирование спорте высших достижений. М.: 

РГАФК;104. 

63. Ящур-Новицки Я. Физическая подготовленность 

квалифицированных спортсменов, как фактор спортивного мастерства, в 

видах спорта с вариативными внешними условиями проведения соревнований 

(на материалах вииндсерфинга): автореф. дис. на соискание учкн. степени д-

ра наук по физ. воспитанию и спорту : спец. 24.00.01 / Я. Ящур-Новицки ; 

НУФВСУ. – К., 2007. – 44 с. 

64.  Adam M. U. Physiological factors associated with performance-limited 

injuries in professional ballet dance / M. U. Adam, G. S. Brassington, 

G. O. Matheson // Journal Dance of Medicine and Science. – 2004. – Vol. 8, N 2. – 

P. 134–141. 

65. Adami A. Oxygen uptake, cardiac output and muscle deoxygenation at the 



184 
 

  

onset of moderate and supramaximal exercise in humans / A. Adami, S. Pogliaghi, 

G. De Roia, C. Capelli // European Journal of Applied Physiology. – 2011.– Vol. 

111, № 7. – Р. 1517–1527. 

66. Alricsson M, Werner S (2004). The effect of pre-season dance training on 

physical indices and back pain in elite cross-country skiers: a prospective controlled 

intervention study Br J Sports Med 2004;38:148–153. doi: 10.1136/bjsm.2002.2402 

67. Amorim T, Metsios GS, Wyon M, Nevill AM, Flouris AD, Teixeira, 

MachadoJC, Marques F, Koutedakis Y (2017). Bone mass of female dance students 

prior to professional dance training: A cross-sectional study. PLOS ONE. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180639 July 5, 2017. 

68.  Angioi M, Metsios G, Twitchett EA, Koutedakis Y, Wyon M. Effects of 

supplemental training on fitness and aesthetic competence parameters in 

contemporary dance: a randomised controlled trial. Med Probl Perform Art. 

2012;27(1):3–8.  

69. Bailey S. J. Inspiratory muscle training enhances pulmonary O2 uptake 

kinetics and high-intensity exercise tolerance in humans / S. J. Bailey, L. M. Romer, 

J. Kelly [et al.] // Journal of applied physiology. – 2010. – Vol. 109, № 1. – Р. 457–

468. 

70. Baldari C. VO2 max, ventilatory and anaerobic thresholds in rhythmic 

gymnast and young female dancers / C. Baldari, L. Guidetti // Journal of Sports 

Medicine and Physical Fitness. – 2001. – Vol. 41, № 2. – Р. 177–182.  

71. Bazzucchi I. Cardio-respiratory and electromyographic responses to 

ergometer and on-water rowing in elite rowers / I. Bazzucchi, P. Sbriccoli, A. Nicolт 

[et al.] // European Journal of Applied Physiology. – 2013. – Vol. 113, № 5. – 

P. 1271–1277.  

72.  Beck S, Redding E, Wyon MA. Methodological considerations for 

documenting the energy demand of dance activity: a review. Front Psychol. 2015, 6, 

568. doi:10.3389/ fpsyg.2015.00568.  

http://link.springer.com/search?facet-author=
http://link.springer.com/search?facet-author=
http://link.springer.com/search?facet-author=
http://link.springer.com/search?facet-author=
http://link.springer.com/journal/421/113/5/page/1


185 
 

  

73. Beck S, Wyon MA, Redding EJ (2018). Changes in Energy Demand of 

Dance Activity and Cardiorespiratory Fitness During 1 Year of Vocational 

Contemporary Dance Training. Strength Cond Res. 2018 Mar; 32(3):841-848. 

74. Blanks BY BA. Reidy PW (1988) Heart rate and estimated energy 

expenditure during ballroom dancing. Brit. J. Sports Med.- Vol. 22, No. 2, June 1988, 

57-60  

75. Blanksby B. A. Heart Rate and Estimated energy expenditure during 

ballroom dancing / B. A. Blanksby, P. W. Ready // British Journal of Sports Medicine. 

– 1988. – Vol. 22, № 2. – P. 57–60.  

76. Boudolos, K. D. (2005) Ground reaction forces and heart rate profile of 

aerobic dance instructors during a low and high impact exercise programme. Journal 

of Sports Medicine & Physical Fitness, 45(2) 162-179 

77. Brassington G. S. Physiological factors associated with performance-

limited injuries in professional ballet dance / G. S. Brassington, G. O. Matheson, 

M. U. Adam // Journal Dance of Medicine and Science. – 2004. – Vol. 8, № 2. – 

P. 134–141. 

78. Bria , S., Bianco, M., Galvani, C., Palmieri, V., Zeppilli, P., & Faina, M. 

(2011). Physiological characteristics of elite sport-dancers. The Journal of Sports 

Medicine & Physical Fitness, 51(2), 194-203. 

79. Diachenko, A., Pengcheng, G., Yevpak, N., Rusanova, O., Kiprych, S., & 

Shkrebtiy, Y. (2021). Neurohumoral Components of Rapid Reaction Kinetics of the 

Cardio-Respiratory System of Kayakers. Sport Mont, 19(S2), 29-33. doi: 

10.26773/smj.210906 

80. Doughty S. Technological enhancements in the teaching and learning of 

reflective and creative practice in dance / S. Doughty, K. Francksen, M. Huxley, 

M. Leach // Research in Dance Education. – 2008. – Vol. 9, № 2. – Р. 129–146. 

81. Faina M, Bria S, Scarpellini E, Felici F. The energy cost of modern 

ballroom dancing. Med Sci Sport Exer. 2001; 33(5):87; doi:10.1097/00005768-

200105001-00500.  



186 
 

  

82. Faina M. (2005) Preparation of Dance = La preparazione del Danzare. 

Multi media Sport Servise. 65–77.  

83. Ferguson C. Effect of recovery duration from prior exhaustive exercise on 

the parameters of the power-duration relationship / C. Ferguson, H. B. Rossiter, B. J. 

Whipp [et al.] // Journal of applied physiology. – 2010. – Vol. 108, № 4. – Р. 866–

874. 

84. Fernandez-Fernandez J., De Villarreal E.S., Sanz-Rivas D., Moya M. The 

effects of 8-week plyometric training on physical performance in young tennis 

players. Pediatr. Exerc. Sci. 2016;28:77–86.  

85. Fitt S. S. Conditioning for dancers: investigating some assumptions / S. S. 

Fitt // Dance Research Journal. – 1982. – Vol. 14, № 1/2. – Р. 32–38. 

86. Franklin E. Conditioning for dance / E. Franklin. – Champaign : Human 

Kinetics, 2004. – VIII. – 240 p. 

87. Grudnitskaya N. N. Sport ballroom dancer in system of physical culture 

of students / N. N. Grudnitskaya, O. N. Alimova // Theory and practice of culture. – 

2007. – № 6. – P. 9–11. 

88. Guidetti L, Emerenziani GP, Gallotta MC, Da Silva SG, Baldari C. Energy 

cost and energy sources of a ballet dance exercise in female adolescents with 

different technical ability. Eur J Appl Physiol. 2008;103:315–321; doi:10.1007/ 

s00421-008-0705-y.  

89. Gujing Li, Hui He, Mengting Huang, Xingxing Zhang, Jing Lu, Yongxiu 

Lai, Cheng Luo, Dezhong Yao (2015). Identifying enhanced cortico-basal ganglia 

loops associated with prolonged dance training. Published: 02 June 2015. Scientific 

Reports | 5:10271 | DOI: 10.1038/srep10271 

90. Hartog M. Acetabular Labral Tears in the Dancer / M. Hartog, J Smith, 

A. Zujko // Journal of Dance Medicine оf Science. – 2006. - Vol. 10, № 1/2. – Р. 51–

55. 

91. Has T. A. The effects of guided systematic aerobic dance / T. A. Hхs // 

Kinesiology. – 2005. – Vol. 37, № 2. – Р. 141–150. 



187 
 

  

92. Karaulova S, Boychenko K, Malikov N, Bogdanovskaya N, Samolenko 

T, Apaychev A, Korobeynikova L. Innovative technologies based management of 

the training process of female athletes specializing in short distances running. 

Journal of Physical Education and Sport. 2018 Oct 1;18:1876-80. 

93. Khudolii OM, Iermakov SS, Ananchenko KV. (2015). Factorial model of 

motor fitness of junior forms’ boys. Journal of Physical Education and Sport. 15(3): 

585-91.  

94. Kin I. A. Effects of step aerobics and aerobic dancing on serum lipids and 

lipoproteins / I. A. Kin, S. N. Kosar, F. Korkusuz // Journal of Sports Medicine and 

Physical Fitness. – 2001. – Vol. 41, № 2. – Р. 380–385. 

95. Klonova A, Klonovs J, Giovanardi A, Cicchella A. The sport dance 

athlete: aerobic-anaerobic capacities and kinematics to improve the performance. 

Journal of Kinesiology and Exercise Sciences. 2011;21(55):31–37.  

96. Korobeynikov G, Glazyrin I, Potop V, Archipenko V, Glazyrina V, 

Dudnyk O, Korobeynikova L, Dakal N. Adaptation to endurance load in youths. 

Adaptation to endurance load in youths. Journal of Physical Education and 

Sport. 2019 May 1;19:1035-40. 

97. Korobeynikov G, Korobeynikova L, Bulatova M, Mishko V, Cretu MF, 

Yarmak O, I. Helnitska, Kudria M. (2020) Relationship of successful formation of 

choreographic skills in young athletes with psychophysiological characteristics. 

Journal of Physical Education and Sport. 20(2): Art 130. 915-20. 

98. Kostiukevych V.,  Imas Y. ,  Borysova O.,  Dutchak M. ,  Shynkaruk 

O.,  Kogut І.,  Voronova V.,  Shlonska O.,  Stasiuk I. Modeling of the athletic 

training process in team sports during an annual macrocycle.  

Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18(1), Vol 18 Supplement issue 

1, April  2018. Art # 44, pp. 327– 334, DOI:10.7752/jpes.2018.s144  

99. Koutedakis Y. «Burnout» in dance: the physiological viewpoint / 

Y. Koutedakis // Journal of Dance Medicine and Science. – 2000. – Vol. 4, № 4. – 

Р. 122–127.  

http://www.efsupit.ro/images/stories/1aprilie2018/art%2044.pdf
http://www.efsupit.ro/images/stories/1aprilie2018/art%2044.pdf


188 
 

  

100. Koutedakis Y, Jamurtas A. The dancer as a performing athlete: 

physiological considerations. Sports Med. 2004; 34(10):651–661.  

101. Kovalenko Y., Boloban, V. Goncharenko I., Borysova O., Matvieiev S., 

Kohut I., Marynych V. Biomechanical assessment of statnamic stability of rhythmic 

gymnasts of the stage of specialized basic training.  

Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 1), Art 

70 pp 484 – 489, 2020 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L 

= 2247 - 8051 © JPES 

102. Kowalski E. M. Rhythm and dance In Adapted physical education and 

sport / E. M. Kowalski. – 3rd ed. – Champaign : Human Kinetics, 2000. – P. 341–

351. 

103. Kozina Z, Kostiukevych V, Guba A, Trubchaninov M, Mulik K, 

Ilnitskaya A, Chebanu O, Prokopenko I, Korobeynikov G, Korobeynikova L, 

Korobeinik V. The implementation of the concept of individualization in training 

elite Female athletes with visual impairment in the sprint. Journal of Physical 

Education and Sport. 2018 Mar 1;18(1):282-92. 

104. Lankford, D. E., Bennion, T.W., King, J., Hessing, N., Lee, L., & Heil, 

D. P. (2014). The Energy Expenditure of Recreational Ballroom 

Dance. International Journal of Exercise Science, 7(3), 228-235. 

105. Larsson L. Body Awareness and Dance-Based Training for Persons with 

Acquired Blindness—Effects on Balance and Gait Speed / L. Larsson, K. Frandin // 

Visual Impairment Research. – 2006 – Vol. 8, № 1. – Р. 25–40. 

106. Li Gujing, He Hui , Li Xin , Zhang Lirong, Yao Yutong ,  Ye Guofeng, 

Lu Jing , Zhou Shulin, Yang Lei, Luo Cheng , and Yao Dezhong Hindawi (2019) 

Increased Insular Connectivity and Enhanced Empathic Ability Associated with 

Dance/Music Training Neural Plasticity Volume 2019, Article ID 9693109, 13 pages 

https://doi.org/10.1155/2019/9693109 

107. Liiv H, Jürimäe T, Mäestu J, Purge P, Hannus A, Jürimäe J. Physiological 

characteristics of elite dancers of different dance styles. Eur J Sport Sci. 

2014;14(1):429–436; do i:10.1080/17461391.2012.711861.  



189 
 

  

108.  Liiv H, Wyon M, Jürimäe T, Purge P, Saar M, Mäestu J. Anthropometry 

and somatotypes of competitive Dance Sport participants: a comparison of three 

different styles. Homo. 2014;65(2):155–160, doi:10.1016/j.jchb.2013.09.003.  

109. Brown P. I. Loading of Trained Inspiratory Muscles Speeds Lactate 

Recovery / P. I. Brown, G. R. Sharpe, M. A. Johnson // Medicine and science in 

sports and exercise. – 2010. – Vol. 42, № 6. – Р. 1103–1112.  

110. Burzynska, A. Z., Finc, K., Taylor, B. K., Knecht, A. M., & Kramer, A 

F. (2017). The Dancing Brain: Structural and Functional Signatures of Expert Dance 

Training. Front. Hum. Neurosci., 27. 

111. Byshevets Nataliia, Shynkaruk Oksana, Stepanenko Olha, Yakovenko 

Olena Development skills implementation of analysis of variance at sport-

pedagogical and biomedical researches. Journal of Physical Education and Sport ® 

(JPES), Vol 19 (Supplement issue 6), Art 311 pp 2086 – 2090, 2019. (Scopus)  

https://efsupit.ro/images/stories/november2019/Art%20311.pdf 

112. Chren M, Špánik M, Kyselovicová O. Blood lactate concentration of 

ballroom dancers according to the length of their routines. Acta Facultatis 

Educationis Physicae Universitatis Comenianae. 2010;50(2):43–50.  

113. Cohen JL, Segal KR, Witriol I, McArdle WD. Cardiorespiratory 

responses to ballet exercise and the VO2max of elite ballet dancers. Med Sci Sports 

Exerc. 1982;14(3): 212–217; doi:10.1249/00005768-198203000-00011.  

114.  Crisafulli A, Pittau G, Lorrai L, Carcassi AM, Cominu M, Tocco F, 

Melis F, Concu A. Poor reliability of heart rate monitoring to assess oxygen uptake 

during field training. Int J Sports Med. 2006;27(1):55–59; doi:10.1055/s-2005-

837504.  

115. Dal Monte A. The specificity in testingtoplevel athletes / A. Dal Monte, 

G. Mirri, M. Faina // European Сollege of Sport Science : Book of Abstracts of the 

1st annual congress. – Nice, 1996. – P. 96–97. 

116. Dalla Vedova, D., Besi, M., Cacciari, D., Bria, S., & Faina, M. (2006). 

Un approccio biomeccanico di tipo cinematico allo studio della danza 

sportiva. Medicinadello Sport, 59(3), 375-386 



190 
 

  

117. De Angelis M. Oxygen uptake, heart rate and blood lactate concentration 

during a normal training session of an aerobic dance class / M. De Angelis, 

G. Vinciguerra, A. Gasbarri // European journal of applied physiology and 

occupational physiology. – 1998. –Vol. 78, № 2. – Р. 121–127. 

118. Diachenko Andrii, Leibo Wang, Lisenchuk Gennadii, Denysova Lolita, 

Lysenchuk Sergii. Football Players’ "Cardiorespiratory System and Intermittent 

Endurance" Test. Sport Mont 2021, 19(3) 

119. Diachenko Andrii, Rusanova Olga, Guo Pengcheng, Wang Weilong, 

Kong Xianglin, Shkrebtiy Yuriy. Characteristics of the power of aerobic energy 

supply for paddlers with high qualification in China.  Journal of physical 

education and sport ® (jpes), vol 20 (supplement issue 1), art 43 pp 312 – 317, 2020. 

Online issn: 2247 - 806x; p-issn: 2247 – 8051; issn - l = 2247 – 8051. 

Doi:10.7752/jpes.2020.s1043  

120.  Liu Y.,  Steinacker J.M., & Stauch M. Does the threshold of 

transcutaneous partial pressure of carbon dioxide represent the respiratory 

compensation point or anaerobic threshold? Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 

1995;71(4):326-31. 

121. Lopez M. Globalization, information technology and physical education: 

a Latin-American perspective Bulletin / M. Lopez // International Council of Sport 

Science and Physical Education. – 2001. – № 32. – Р. 21–23. 

122. MacDougall, D., Wenger, H., & Green, H. (1991). Physiological testing 

of the high performance athlete. Human Kinetic Books. Champaign (Illinois). 

123. Maciejczyk M, Feć A. Evaluation of aerobic capacity and energy 

expenditure in folk dancers. Hum Mov. 2013; 14(1):76–81; doi:10.2478/humo-

2013-0007.  

124. Marra, M., Sammarco, R., De Filippo, E., De Caprio, C., Speranza, E., 

Contaldo, F., & Pasanisi, F. (2019). Body Composition and Phase Angle in 

Anorectic, Ballet Dancers and Constitutionally Lean Males. Nutrients, 11(3), 502. 

125. Martos E. Performance measurement of female gymnasts / E. Martos // 

Hung's review of Sports Medicine. – Budapest, 1991. – Vol. 32, № 2. – Р. 99–106.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liu+Y&cauthor_id=8549575
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Steinacker+JM&cauthor_id=8549575
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stauch+M&cauthor_id=8549575


191 
 

  

126. Martyn-Stevens BE, Brown LE, Beam WC, Wiersma LD. Effects of a 

dance season on the physiological profile of collegiate female modern dancers. Med 

Sport. 2012;16(1); 1–5; doi: 10.5604/17342260.987830. 

127.  McCabe TR, Wyon M, Ambegaonkar JP, Redding E. A bibliographic 

review of medicine and science research in dance sport. Med Probl Perform Art. 

2013;28(2):70–79.  

128. McKay B. R. Effect of short-term high-intensity interval training vs. 

continuous training on O2 uptake kinetics, muscle deoxygenation, and exercise 

performance / B. R. McKay, D. H. Paterson, J. M. Kowalchuk // Journal of applied 

physiology. – 2009. – Vol. 107, № 1. – Р. 128–138.  

129.  Mu, C., Soronovych, I., Diachenko, A., Khomiachenko, O., Popova, S., 

Huang, D., Cherniavskyi, I., Kaluzhna, O., & Boyko, O. (2021). The Characteristics 

of Physical Fitness Related to Athletic Performance of Male and Female Sport 

Dancers. Sport Mont, 19(S2), 125-130. doi: 10.26773/smj.210921 

130. Miyamoto Y, Nakazono Y, & Yamakoshi K. (1987). Neurogenic factors 

affecting ventilatory and circulatory responses to static and dynamic exercise in man. 

Apple Physiol. 37, 3, 435-46. 

131. Moseley S. A. Teaching Physical Education Majors to Dance and Teach 

Dance in One Course: New Lessons Learned and Applied / S. A. Moseley // 

Research Quarterly for Exercise and Sport. – 2005. – Vol. 76, № 1. – Р. 21–27. 

132. Mosher P. E. Lipid and lipoprotein changes in premenstrual women 

following step aerobic dance training / P. E. Mosher, M. A. Ferguson, R. O. Arnold 

// International journal of sports medicine. – 2005. – Vol. 26, № 8. – Р. 669–674. 

133. Muehlbauer T. Pacing patterns in competitive rowing adopted in 

different race categories / T. Muehlbauer, T. Melges // Journal of Strength and 

Conditioning Research. – 2011. – Vol. 25, № 5. – Р. 1293–1298. 

134. Noh W. E. Psychosocial stress and injury in dance / W. E. Noh, T. Morris, 

M. B. Andersen // Journal of Physical Education Recreation and Dance. – 2003. – 

Vol. 74, № 4. – Р. 36–40. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Miyamoto+Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Nakazono+Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Yamakoshi+K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Muehlbauer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21273916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Muehlbauer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21273916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Melges%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21273916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21273916
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21273916


192 
 

  

135. Paschalis V, Nikolaidis MG, Jamurtas AZ, Owolabi EO, Kitas GD, Wyon 

MA et al. Dance as an eccentric form of exercise: practical implications. Med Probl 

Perform Art. 2012;27(2):102–106.  

136. Pelclova J. Dance and aerobic dance in physical education lessons: the 

influence of the student’s role on physical activity in girls / J. Pelclovб, K. Frцmel, 

K. Skalik, G. Gareth Stratton // Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 

Gymnica. – 2008. – Vol. 38, № 2. – Р.85–92. 

137. Picart C. J. S. From Ballroom to Dancesport: Aesthetics, Athletics, and 

Body Culture / C. J. S. Picart. – New-York : Suny press, 2006. – 215 p. 

138. Pilch W., Tota Ł., Pokora I., Głowa M., A .Piotrowska , Chlipalska O., 

Zuziak R., Czerwińska O. Energy expenditure and lactate concentration in sports 

dancers in a simulated final round of the standard style competitionHuman 

Movement, Vol. 18, No 2, 2017 

139. Podrigalo O.O. Borisova O.V. Podrigalo L.V., Iermakov S.S., Romanen

ko V.V., Podavalenko O.V., Volodchenko O.A., Volodchenko J.O. Comparative 

analysis of the athletes’ functional condition in cyclic and situational sports. Physical 

Education of Students”, ISSN 2308-7250 (English ed. Online). P 287-293 

140. Pool D.B. Critical Power: An Important Fatigue Threshold in Exercise 

Physiology / D. C. Poole, M. Burnley, A. Vanhatalo et al // Medicine & Science in 

Sports & Exercise. Nov 2016; 48 (11):2320–2334.  

141. Raymond J. Biofeedback and Dance Performance: A Preliminary 

Investigation / J. Raymond, I. Sajid, L. A. Parkinson, J. H. Gruzelier // Applied 

Psychophysiology and Biofeedback. – 2005. – Vol. 30, № 1. – Р. 65–73. 

142.  Redding E, Wyon M, Sherman J, Doggart L. Validity of using heart rate 

as a predictor of oxygen consumption in dance. J Dance Med Sci. 2004;8(3):69–72. 

143. Redding E. Strengths and weaknesses of current methods for evaluating 

the aerobic power of dancers / E. Redding, M. A. Wyon // Journal of Dance Medicine 

and Science. – 2003. – Vol. 17, № 1. – Р. 10–16. 

144. Rehfeld K, Luders A, Hokelmann A, Lessmann V, Kaufmann J, 

Brigadski T, Muller P, Muller NG (2018). Dance training is superior to repetitive 

https://portal.issn.org/resource/issn/2308-7250


193 
 

  

physical exercise in inducing brain plasticity in the elderly. PLOS ONE. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196636 July 11, 2018 

145. Rimmer J. H. Physiological characteristics of trained dancers and 

intensity level of ballet class and rehearsal / J. H. Rimmer, D. Jay, S. A. Plowman // 

Impulse. – 1994. – № 2. – Р. 97–105. 

146. Rodas G. A short training programmer for the rapid improvement of both 

aerobic and aerobic metabolism / G. Rodas, J. L. Ventura, J. A. Cadefau [et al.] // 

European Journal of Applied Physiology. – 2000. – Vol. 82, № 5/6. – Р. 480–486. 

147. Rodrigues-Krause, J., Krause, M., & Reischak-Oliveira, Á. (2015). 

Cardiorespiratory Considerations in Dance: From Classes to 

Performances. Affiliations expand J Dance Med Sci., 19(3), 91-102. 

148. Rousanoglou E. N. Dance / E. N. Rousanoglou // Research Quarterly for 

Exercise and Sport. – 2008. – Vol. 79, № 1. – Р. 1–3. 

149. Rusanova O., Rusanov A., Kravchuk L. Forming of the specialized 

orientation of the training process of skilled rowers with a low level  of development 

of stability of aerobic energy supply reactions in the area of aerobic-anaerobic 

transition. Polish science journal (issue 13, 2019) - warsaw: sp. Z o. O. "iscience", 

2019. Part 1 - 165 p.: 117-124. 

150. Sawczyn S. Cardiorespiratory responsiveness throughout continuous 

strenuous physical exercise and its individualities in endurance athletes / M. Zasada, 

V. Mishchenko, S. Sawczyn [et al.] //Medical and Biological Sciences. – 2011. – 

Vol. 25, № 4. – P. 55–64. 

151. Schaeffer-Gerschutz S. A. Differentiated ratings of perceived exertion 

and physiological responses during aerobic dance steps by impact/type of arm 

movement = Taux differencies de la perception de l'effort et les reponses 

physiologiques en fonction de l'intensite mesuree lors des impacts et du type de 

mouvement des bras / S. A. Schaeffer-Gerschutz, L. A. Darby, K. D. Browder // 

Perceptual and Motor Skills. – 2000. – Vol. 90, № 2. – Р. 457–471. 

152. Schiffer T. Aerobic Dance: Health and Fitness Effects in Middle-Aged 

Premenopausal Women / T. Schiffer, S. Schulte // Journal of Exercise Physiology-

http://www.awfgda.expertus.com.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fe%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=Medical+and+Biological+Sciences+-+2011+t+25+nr+4+
http://www.awfgda.expertus.com.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fe%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=Medical+and+Biological+Sciences+-+2011+t+25+nr+4+


194 
 

  

online. – 2008. – Vol. 11, № 4. – Р. 25–33. 

153. Seiler S. Effect of work duration on physiological and rating scale of 

perceived exertion responses during self-paced interval training / S. Seiler, 

J. E. Sjursen // Scandinavian journal of medicine and science in sports. – 2004. – 

Vol. 14, № 5. – Р. 318–325. 

154. Sermaxhaj, S., Arifi, F., Havolli, J., Luta, F., & Isufi, I. (2021). The Effect 

of Physical Exercise according to a Programme for the Development of Flexibility 

in the Motor Abilities of Young Football Players. Sport Mont, 19(1), 25-29. doi: 

10.26773/smj.210209 

155. Spencer M. D. Duration of “Phase I” VO2p: a comparison of methods 

used in its estimation and the effects of varying moderate-intensity work rate / 

M. D. Spencer, B. M. R. Gravelle, J. M. Murias [et al.] // American Journal of 

Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. – 2013. – 

Vol. 304, № 3. – Р. 238–247. 

156. Stankevych, L., Zemtsova, I., Khmelnytska, Y., Vdovenko, N., 

Osipenko, A., Krasnova, S., Liudvychenko, O., & Moroz, Y. (2021). Correction of 

Endurance Training and Competitive Activities of Athletes by Determining the 

Blood Urea Content. Sport Mont, 19(S2), 131-135. doi: 10.26773/smj.210922 

157. Stolyarov V. The world political evolution and its consequences for the 

Olympic movement. Can the Olympic movement influence political changes 

through the Olympic education? / V. Stolyarov // Paper presented at the 35th 

International Session for young participants. – [S. l.], 1995. – P. 200–201. 

158. Suchanowski А. Indiwidualizacja w treningu wytrzymalosci specjalnei 

sportowcow wysokiej klasy / А. Suchanowski. – Gdansk : AWFiS, 2010. – 247 s. 

159. Tan B. Aerobic demands of the dance simulation game / B. Tan, 

A. R. Aziz, K. Chua // International journal of sports medicine. – 2002. – Vol. 23, 

№ 2. – P. 125–129. 

160. The Ballroom Technique of Latin American Dancing / The Imperial of 

Society of Teachers of Dancing. – London, 2003. – P. 27–52. 

161. Thogersen C. Testing the role of physical acceptance in the relationship 

http://ajpregu.physiology.org/search?author1=Matthew+D.+Spencer&sortspec=date&submit=Submit
http://ajpregu.physiology.org/search?author1=Matthew+D.+Spencer&sortspec=date&submit=Submit
http://ajpregu.physiology.org/search?author1=Matthew+D.+Spencer&sortspec=date&submit=Submit
http://ajpregu.physiology.org/search?author1=Braden+M.+R.+Gravelle&sortspec=date&submit=Submit
http://ajpregu.physiology.org/search?author1=Juan+M.+Murias&sortspec=date&submit=Submit


195 
 

  

between physical activity and self-esteem: An empirical study with Danish public 

servants / C. Thogersen, K. R. Fox, N. Ntoumanis // European Journal of Sport 

Science. – 2002. – Vol. 2, № 5. – P. 1–10. 

162. Thomas K. Functional cleave performance as it applies cool heel-rises in 

performance-level collegiate dancers / K. Thomas // Journal of Dance Medicine and 

Science. – 2003. – Vol. 7, № 4. – Р. I20–131. 

163. Vissers, D., Roussel, N., Mistiaen, W., Crickemans, B., Truijen, S., Nijs, 

J., & De Backer, W. (2011). Can a submaximal exercise test predict peak exercise 

performance in dancers? European Journal of Sport Science, 11(6), 397-400. 

164. Voronova, V., Khmelnitska, I., Kostyukevich, V., & Petrovska, T. (2021). 

Psychological Components of a Football Coach Personality. Sport Mont, 19(S2), 

137-141. doi: 10.26773/smj.210923 

165. Vozniuk, T., Shchepotina, N., Koliadych, Y., Lazarenk, N., Ihnatova, O., 

Baiurko, N., Kostiukevych, V., Svirshchuk, N., Perepelytsia, M., & Chyzhevska, N. 

(2021). Methods of Primary Selection of Young Football Players. Sport Mont, 

19(S2), 9-15. doi: 10.26773/smj.210902 

166. Wallace LK, Slattery KM, Coutts AJ. (2014). A comparison of methods 

for quantifying training load: relationships between modelled and actual training 

responses. European Journal of Applied Physiology;114(1):11-20. 

167. Wang Y. L. A probe into sports dance classes in college / Wang Y. L. // 

Journal of Hubei Sports Science. – 2000. – Vol. 19, № 4. – Р. 94–96. 

168. Ward, S. A., Lamarra, N., & Whipp, B. (1996). The control components 

of oxygen uptake kinetics during high intensity exercise in humans. Book of 

Abstract, (268–269), Nice. 

169. Watson T, Graning J, McPherson S, Carter E, Edwards J, Melcher I, 

Burgess T, (2017) Original research dance, balance and core muscle performance 

measures are improved following a 9-week (2017) Core stabilization training 

program among competitive collegiate dancers The International Journal of Sports 

Physical Therapy. Volume 12, Number 1. February 2017.| P. 25 



196 
 

  

170. Watson, T., Graning, J., McPherson, S., Carter, E., Edwards, J., Melcher, 

I., & Burgess, T. (2017). Original research dance, balance and core muscle 

performance measures are improved following a 9-week (2017) Core stabilization 

training program among competitive collegiate dancers The International Journal 

of Sports Physical Therapy, 12(1), 25. 

171. Williford H. N. The physiological effects of aerobic dance. A review / 

H. N. Williford, M. Scharff-Olson, D. L. Blessing // Sports medicine. – 1989. – 

Vol. 8, № 6. – Р. 335–345. 

172.  Wyon M, Head A, Sharp C, Redding E. The cardiorespiratory responses 

to modern dance classes: differences between university, graduate, and professional 

classes. J Dance Med Sci. 2002;6:41–45. 

173.   Wyon MA, Abt G, Redding E, Head A, Sharp NCC. Oxygen uptake 

during modern dance class, rehearsal, and performance. J Strength Cond Res. 

2004;18(3):646–649; doi:10.1519/13082.1. 

174. Wyon M. (2005) Cardiorespiratory  Training for Dancers. Journal of 

Dance. Medicine and Science. 9: 7–12. 

175. Wyon MA, Redding E. Physiological monitoring of cardiorespiratory 

adaptations during rehearsal and performance of contemporary dance. J Strength 

Cond Res. 2005;19(3):611–614; doi:10.1519/14233.1. 

176. Yin AX, Geminiani E, Quinn B, Owen M, Kinney S, McCrystal T, 

Stracciolini A. (2019). The Evaluation of Strength, Flexibility, and Functional 

Performance in the Adolescent Ballet Dancer During Intensive Dance Training. 

2019 Jul; 11(7):722-730. Epub 2019 Feb 13. doi: 10.1002/pmrj.12011. 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

  

ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

 

Основні положення дисертації викладені у трьох наукових працях. Дві 

роботи опубліковані у фахових виданнях України, одна з яких входить до 

міжнародної наукометричної бази даних, одна - у виданні, що входить до 

міжнародної бази даних Scopus.  

 

 

Список публікацій здобувача 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

 

1. Ігор Соронович, Му Ченьчуан, Андрій Дяченко, Олеся Хом’яченко. 

Модельні характеристики швидкої кінетики реакції кардіореспіраторної 

системи спортсменів-танцюристів. Теорія і методика фізичного виховання і 

спорту. 2021(1): 67-74. Фахове видання України. Особистий внесок здобувача 

полягає в організації досліджень, виявленні проблеми, інтерпретації 

результатів досліджень та формулюванні висновків. Внесок співавторів 

полягає в організації досліджень і математичній обробці матеріалів даних. 

2. Соронович Ігор, Му Ченьчуан, Хуанг Ді, Дяченко Андрій. 

Системний підхід до реалізації моделювання як функції управління 

функціональними можливостями кваліфікованих спортсменів-танцюристів.  

Спортивна наука та здоров'я людини: Наукове електронне періодичне видання. 

–К., 2021. –No1(5): 149-168.  Особистий внесок здобувача полягає у зборі даних, 

аналізі та інтерпретації даних, написанні статті. Внесок співавторів 

полягає в розробці концепції, редагуванні та затвердження статті. 

3. Chenguang Mu, Igor Soronovych, Andrii Diachenko, Olesia 

Khomiachenko, Svitlana Popova, Di Huang, Ivan Cherniavskyi, Olha Kaluzhna and 

Oksana Boyko. The Characteristics of Physical Fitness Related to Athletic 



198 
 

  

Performance of Male and Female Sport Dancers. Sport Mont International Scientific 

Journal Vol. 19(2021), No.S2 (125-130). Наукове видання Scopus. Особистий 

внесок здобувача полягає в організації досліджень, виявленні проблеми, 

інтерпретації результатів досліджень та формуванні висновків. Внесок 

співавторів полягає в організації досліджень і математичній обробці матеріалів 

даних. 

 Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

1. Му Ченьчуан, Соронович І.М., Чернявський І.С. Формування 

модельно-цільового  підходу  для  підвищення  підготовленості  спортсменів –

танцюристів на основі вивчення механізмів енергозабезпечення. Молодь та 

олімпійський рух: зб. тез доп. XIII Міжнародної конференції молодих вчених 

[Інтернет]; 2020 Трав 16; Київ. Київ, 2020. с.  88-89. Доступний: https://uni-

sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/molod_xiii_zbirnyk__2.pdf. 

Особистий внесок здобувача полягає у виявленні проблеми, здійсненні 

дослідження та формулюванні висновків. Внесок співавторів полягає в 

інтерпретації результатів досліджень. 

2. Соронович  І.,  Му  Ченьчуан,  Чернявський  І. Модельні  

характеристики швидкої    кінетики    кардіореспіраторної    системи    

кваліфікованих спортсменів-танцюристів, які спеціалізуються у стандартній 

програмі. Молодь та олімпійський рух: зб. тез доп. XIV Міжнародної 

конференції молодих вчених [Інтернет]; 2021 Трав 19; Київ. Київ, 2021. с. 132-

133. Доступний: https://uni-

sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/molod_xiv_zbirnyk_traven_2021.pdf. 

Особистий внесок здобувача полягає у виявленні проблеми, здійсненні 

дослідження та формулюванні висновків. Внесок співавторів полягає в  

організації досліджень та інтерпретації результатів. 

 

 

 

 



199 
 

  

ДОДАТОК Б 

 

ДАНІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

№ Назва конференції Форма 

участі 

1 Х Міжнародна наукова конференція «Молодь і 

олімпійський рух» (м. Київ, 2020 р.) 

публікація 

2 ХІ Міжнародна наукова конференція «Молодь і 

олімпійський рух» (м. Київ, 2021 р.) 

публікація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

  

ДОДАТОК В 

 



201 
 

  

 

 



202 
 

  

 

 

 


