
29

№ 1. 2021
Спортивний вісник Придніпров’я
Науково-практичний журнал

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНІВ

СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІЧНА 
ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ЧЕРЛІДЕРІВ-

ФЛАЄРІВ НАПРИКІНЦІ ДРУГОГО РОКУ 
ТРЕНУВАНЬ ЕТАПУ ПОПЕРЕДНЬОЇ 

БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Долбишева Ніна1, Бузоверя Анна2, Кондратенко Вікторія3 
1Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

2Дніпровський індустріально-педагогічний коледж
3Університет митної справи та фінансів

DOI: 10.32540/2071-1476-2021-1-029

Annotation
Modern cheerleading has entered 16 sports that are awaiting an IOC license to include it in the Olympic Games. 

It belongs to complex coordination sports, the program of which is associated with performing a composition with 
musical accompaniment with high intensity, complex coordination, acrobatic and gymnastic elements. Therefore, 
today it is relevant to determine the level of special technical readiness of sportsmen-cheerleaders and to search 
for new approaches to the structure and organization of the educational-training process. Hypothesis of the study 
is to scientifically predict the possibility of increasing the level of special technical training of young cheerleaders 
through the introduction of the author's training program in the training process. Purpose of the study: to analyze the 
indicators of special technical readiness of cheerleaders-flyers 10-11 years at the stage of preliminary basic training 
of the second year of training and to determine the effectiveness of the implemented author's program of technical 
training in the nomination «Cheer All Female». Material and methods: analysis of scientific and methodological 
literature and program and regulatory documents, control testing, methods of generalization and systematization of 
the results obtained, methods of mathematical statistics. The study involved 50 athletes-cheerleaders (cheerleaders-
flyers) aged 10-11 years SC «Angels» (Kiev), the Higher School of Cheerleading (Odessa), All-Ukrainian SC 
«Triumph» (Dnipro) and the UK «NRG Sport» (Pavlograd), which in the process of competitive composition 
perform the function of a cheerleader-flyer.

Results. As a result of the study, it was found that the author's technical training program for the second year of 
pre-basic training had a positive effect on the results of special technical training of cheerleader athletes, namely 
cheerleader flyers specializing, in the nomination «Cheer All Female».

Сonclusions. According to the results obtained in the process of the pedagogical experiment, a significant 
increase in the special technical readiness of the cheerleaders-flyers of the experimental group was established at p 
≤ 0,05-0,001, while in the control group only in some cases at p ≤ 0,05.

Key words: cheerleading, sportsmen-cheerleaders, cheerleaders-flyers, technical training, special technical 
training, preliminary basic training stage, second year of training, nomination «Cheer All Female».

Анотація
Сучасний черлідинг  увійшов до 16-ти видів спорту, які чекають на отримання ліцензії МОК щодо вклю-

чення його до програми Олімпійських ігор. Черлідинг відноситься до складнокоординаційних видів спорту, 
програма якого пов’язана з виконанням  композиції під музичний супровід з високою інтенсивністю, склад-
ною координацією, акробатичними та гімнастичними елементами. Тому на сьогодні є актуальним визначення 
рівня спеціальної технічної підготовленості спортсменів-черлідерів та пошуку нових підходів до структури 
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та організації навчально-тренувального процесу. Гіпотеза дослідження полягає у науковому передбаченні 
можливості підвищення рівня спеціальної технічної підготовленості юних черлідерів шляхом впровадження 
в навчально-тренувальний процес авторської програми з технічної підготовки. Мета дослідження: здійснити 
аналіз показників спеціальної технічної підготовленості черлідерів-флаєрів 10-11 років на етапі попередньої 
базової підготовки другого року тренувань та визначити ефективність впровадженої авторської програми тех-
нічної підготовки у номінації «Cheer All Female». Матеріал і методи: аналіз науково-методичної  літератури та 
програмно-нормативних документів, контрольне тестування, методи узагальнення та систематизації отрима-
них результатів, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 50 спортсменів-черлідерів 10-
11 років СК «Angels» (м. Київ), Вищої школи черлідингу (м. Одеса), Всеукраїнського СК «Тріумф» (м. Дніпро) 
та СК «NRG Sport» (м. Павлоград), які у процесі змагальній композиції виконують функцію черлідера-флаєра. 

Результати.  В результаті проведеного дослідження встановлено, що авторська програма технічної під-
готовки для другого року тренувань етапу попередньої базової підготовки позитивно вплинула на результати 
спеціальної технічної підготовленості спортсменів-черлідерів, а саме черлідерів-флаєрів,  які спеціалізуються 
в номінації  «Cheer All Female».  

Висновки. За результатами отриманих у процесі педагогічного експерименту встановлена достовірна від-
мінність показників спеціальної технічної підготовленості черлідерів-флаєрів експериментальної групи при 
р ≤ 0,05-0,001, при цьому у контрольній, лише в окремих випадках, при р ≤ 0,05. 

Ключові слова: черлідинг, спортсмени-черлідери, черлідери-флаєри, технічна підготовка, спеціальна тех-
нічна підготовленість, етап початкової базової підготовки, другий рік тренувань, номінації  «Cheer All Female».

Аннотация
Современный черлидинг вошел в 16 видов спорта, которые ждут получения лицензии МОК о включе-

нии его в программу Олимпийских игр. Он относится к сложнокоординационным видам спорта программа 
которого связана с выполнением композиции под музыкальное сопровождение с высокой интенсивностью, 
сложной координацией, акробатическими и гимнастическими элементами. Поэтому на сегодня является 
актуальным определение уровня специальной технической подготовленности спортсменов-черлидеров и 
поиска новых подходов к структуре и организации учебно-тренировочного процесса. Гипотеза исследова-
ния заключается в научном предвидении возможности повышения уровня специальной технической под-
готовленности юных черлидеров путем внедрения в учебно-тренировочный процесс авторской программы  
технической подготовки. Цель исследования: провести анализ показателей специальной технической под-
готовленности черлидеров-флаеров 10-11 лет на этапе предварительной базовой подготовки второго года 
обучения и определить эффективность внедренной авторской программы технической подготовки в номи-
нации «Cheer All Female». Материал и методы: анализ научно-методической литературы и программно-
нормативных документов, контрольное тестирование, методи обобщения и систематизации полученных 
результатов, методы математической статистики. В исследовании принимали участие 50 спортсменов-чер-
лидеров (черлідери-флаєры) в возрасте 10-11 лет СК «Angels» (г. Киев), Высшей школы черлидингу (г. Одес-
са), Всеукраинского  СК «Триумф» (г. Днепр) и СК «NRG Sport» (г. Павлоград),  которые в процессе сорев-
новательной композиции выполняют функцию черлидера-флаера. 

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что авторская программа техниче-
ской подготовки для второго года обучения  этапа предварительной базовой подготовки  положительно по-
влияла на результаты специальной технической подготовленности спортсменов-черлидеров, а именно чер-
лидеров-флаеров специализирующихся в номинации «Cheer All Female».

Выводы. По результатам полученных в процессе педагогического эксперимента установлены достовер-
ные отличия специальной технической подготовленности черлидеров-флаеров экспериментальной группы 
при р ≤ 0,05-0,001, при этом в контрольной, только в отдельных случаях, при р ≤ 0,05.

Ключевые слова: черлидинг, спортсмени-черлидеры, черлидеры-флаеры, техническая подготовка, спе-
циальная техническая подготовленность, этап предварительной базовой подготовки, второй год обучения, 
номинация «Cheer All Female».  

Вступ. У складнокоордина-
ційних видах спорту, таких як 
черлідинг, спортивний результат 
досягається завдяки суб’єктивній 
оцінці суддів за бездоганну тех-

нічну майстерність  виконання 
змагальних вправ, тому технічна 
підготовка у навчально-трену-
вальному процесі займає провід-
не місце та домінує над іншими [2, 

6, 13, 15, 17]. Технічна підготовка 
забезпечує формування таких 
навичок виконання змагальних 
дій, які дозволили б черлідерам 
з найбільшою ефективністю ви-
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попередньої базової підготовки 
другого року тренувань і визна-
чити ефективність впровадженої 
авторської програми технічної 
підготовки у номінації «Cheer All 
Female».

Матеріал і методи. Для ви-
рішення поставленої мети ви-
користовувалися такі методи 
дослідження: аналіз науково-ме-
тодичної  літератури, аналіз про-
грамно-нормативних документів, 
контрольне тестування, метод 
узагальнення та систематизації 
отриманих результатів, методи 
математичної статистики.

Учасники. У дослідженні 
брали участь 50 спортсменів-
черлідерів віком 10-11 років СК 
«Angels» (м. Київ), Вищої школи 
черлідингу (м. Одеса), Всеукраїн-
ського СК «Тріумф» (м. Дніпро) 
та СК «NRG Sport» (м. Павло-
град), які у процесі виконання 
змагальної композиції здійсню-
ють функцію черлідера-флаєра 
у номінації «Cheer All Female». 
Від усіх учасників (батьків) було 
отримано згоду на участь в дано-
му дослідженні.

Oрганізація дослідження. 
Оцінка спеціальної технічної 
підготовленості здійснювалася 
на початку та наприкінці друго-
го року тренувань етапу попере-
дньої базової підготовки (вере-
сень 2017 р. – червень 2018 р.) 
після впровадженої в навчально-
тренувальний процес авторської 
програми технічної підготовки 
для спортсменів-черлідерів. 

Підбір контрольних тестів 
здійснювався з урахуванням спе-
цифіки виду спорту та комплексу 
базових елементів, що входять 
до змагальної програми. Конт-
рольні тести об’єднані в три блоки 
комплексних критеріїв: перший 
блок – «базові рухи черлідингу» 
(«комплекс базових рухів»: «К» 
+«Daggers»+«L»+«Bow&Arrow» 
та «танцювальна зв’язка»); дру-
гий блок – «чер-стрибки» (стриб-
ки 4-го, 5-го та 6-го рівня склад-
ності: «той-тач» («ToeTouch»), 
«пайк»  («Pike») та «навколо сві-

ту»  («Round the World»); третій 
блок – «рівень складності поло-
жень флаєра» («основна стійка», 
«ліберті», «стег», «прапорець», 
«скорпіон», що виконувалися на 
платформі розміром 50х30 см, 
h=40 см). 

Оцінку рівня спеціальної 
технічної підготовленості здій-
снювали експерти (тренери та 
судді з черлідингу СК «Angels» 
(м. Київ), Вищої школи черлідин-
гу (м. Одеса), Всеукраїнського 
СК «Тріумф» (м. Дніпро) та СК 
«NRG Sport» (м. Павлоград) за 
бальною шкалою оцінок. Перший 
і другий блоки вправ оцінював-
ся за 5-ти бальною шкалою (0-1 
балів – низький рівень, 2 бали – 
рівень нижче за середній, 3 бали 
– середній рівень, 4 бали – рівень 
вище за середній, 5 балів – ви-
сокий рівень), третій блок за 10-
ти бальною (0-2 балів – низький 
рівень, 3-4 бали – рівень нижче 
за середній, 5-6 балів – середній 
рівень, 7-8 балів – рівень вище 
за середній, 9-10 балів – високий 
рівень), що відповідає правилам 
змагань з черлідингу.  

Статистичний аналіз. Обробка 
результатів дослідження здійсню-
валася на внутрішньогруповому 
рівні використовуючи програмне 
забезпечення «Statistica 6.0» та 
програмного додатку МS Ехсеl 
(2010). 

Результати дослідження. 
Розробка авторської програми 

технічної підготовки черлідерів 
на етапі попередньої базової під-
готовки другого року тренувань 
базувалась на основних положен-
нях загальної теорії та методики 
спортивного тренування (R.B. 
Woods, 2008; В.М. Платонов, 
2015; Бубка С.Н. та ін., 2018; В.М. 
Костюкевич, 2018) [3, 12, 16, 28], 
особливостях системи підготовки 
спортсменів у складнокоордина-
ційних видах спорту (А.І. Сини-
ця, М.М. Сениця, А.В. Передерій, 
2010; Ю.К. Гавердовський, 2014; 
Р.Н. Терехина, Е.С. Крючек, 2015; 
О. Khudolii, 2020) [4, 18, 19, 23], 
основах технічної підготовки та 

користовувати свої можливості 
у змаганнях, а також неухильно 
вдосконалювали б технічну май-
стерність у процесі багаторічних 
занять спортом [13].

Л.П. Матвєєв [13], В.М. Пла-
тонов[16] акцентують увагу на 
тому, що технічна підготовка 
охоплює загальну та спеціальну, 
Ю.К. Гавердовський – базову та 
спеціальну [4]. Аналіз авторських 
програм з черлідингу [1, 6, 10, 15, 
23] дозволяє стверджувати, шо 
технічна підготовка охоплює ба-
зову та спеціальну. 

Науковий пошук дозволив 
встановити, по-перше, що вдо-
сконалення технічної підготов-
леності спортсменок-черлідерів 
здійснюється в напрямку вдо-
сконалення артистичного ком-
поненту та хореографічної під-
готовленості  [17], підвищення 
рівня акробатичної підготовле-
ності [11],  формування грації та 
пластики [2] та ін. По-друге – рі-
вень технічної підготовленості 
залежить від розвитку рухових 
якостей, а саме фізичної підго-
товленості спортсменів, оскільки 
у наукових дослідженнях вста-
новлений взаємозв’язок між по-
казниками технічної та фізичної 
підготовленостей [7].

Вищевикладене дає підстави 
стверджувати про необхідність 
розробки і впровадження  автор-
ської програми технічної підго-
товки для спортсменів-черлідерів 
на етапі попередньої базової під-
готовки другого року тренувань і 
визначити її ефективність за по-
казниками спеціальної технічної 
підготовленості.  

Гіпотеза дослідження по-
лягає у науковому передбаченні 
можливості підвищення рівня 
спеціальної технічної підготов-
леності юних черлідерів шляхом 
упровадження в навчально-тре-
нувальний процес авторської про-
грами з технічної підготовки. 

Мета дослідженням: здійсни-
ти аналіз показників спеціальної 
технічної підготовленості черлі-
дерів-флаєрів 10-11 років на етапі 
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її компонентів у складнокоор-
динаційних видах спорту (Н.Г. 
Долбишева, В.В. Кидонь, 2017; 
Б.В. Кокарев,  С.М. Кокарева, 
Ю.І. Дудник,  2019; V.Todorova, 
O.Pogorelova, V.  Kashuba, 2020; 
N. Dolbysheva, V. Kidon, N. 
Kovalenko, I. Holoviichuk, A. 
Koshcheyev, V. Chuhlovina, 2020; 
Гамалій В., 2020  та ін.) [5, 8, 11, 
26, 22], специфіку навчання та 
вдосконалення техніки виконан-
ня вправ з черлідингу (R. Cheppel, 
1999; Т.С Valovich-McLeod , L.C. 
Decoster,  K.J. Loud,  2011; І.О. 
Зінченко, Л.С. Луценко, 2013; 
А.Н. Бекетова 2017; А.Б. Гербов, 
2019 та ін.) [2, 6, 10, 20, 26]. 

Авторська програма Н.Г. Дол-
бишевої та А.Г. Михайліченко 
(2019) передбачала три рівні тех-
нічної підготовки, які спрямовані 
на вирішення конкретної мети і 
низки завдань підготовки, мали 
власні засоби і методи спортив-

ного тренування та планували-
ся відповідно до двох циклової 
(здвоєної) структури річного ма-
кроциклу підготовки і певних ме-
зоциклів. Програма передбачала 
впровадження блоків фізичних 
вправ («основні положення рук», 
«чер-стрибки» «акробатичні еле-
менти», «положення флаєра», 
«гімнастичні зв’язки») відповід-
но до рівнів підготовки [9]. 

Аналіз результатів з оцінки 
технічної підготовленості черлі-
дерів-флаєрів (табл. 1, 2) на по-
чатку другого року тренувань 
етапу попередньої базової під-
готовки дозволив встановити, 
що не існує достовірних відмін-
ностей між спортсменками конт-
рольної та експериментальної 
груп за t-критерієм Стьюдента 
(при р ≥ 0,05). Єдиним винятком 
є результат контрольного тесту 
«танцювальна зв’язка», який мав 
достовірні відмінності між гру-

пами при р≤0,05, при цьому в 
експериментальній групі серед-
нє значення вище ніж у контр-
ольній. Встановлено, що значна 
кількість показників з технічної 
підготовленості мають незначну 
розбіжність, що підтверджується 
коефіцієнтами варіації, які скла-
ли від 12,98% до 27,88%. Однак, 
акцентуємо увагу на тому, що ко-
ефіцієнти варіації у контрольно-
му тесті «скорпіон», який склав 
у спортсменок контрольної групи 
77,07%, а у спортсменок експе-
риментальної групи 64,31%, це 
свідчить про те, що технічне ви-
конання на внутрішньогруповому 
рівні є неоднорідним. 

Отримані результати з техніч-
ної підготовленості (за блоками 
тестів «базові рухи черлідингу» 
та «чер-стрибки») наприкінці 
річного циклу свідчать про ефек-
тивність впровадженої авторської 
методики. Так, у блоках вправ 

Таблиця 1 
Показники технічної підготовленості черлідерів-флаєрів за першим і другим 

блоками контрольних тестів (на внутрішньогруповому рівні, n=50)

Контрольні 
тести

 Група
Стат-ні  
показники

Контрольна група (n=24) Експериментальна група (n=26)

до після до після

Базові  рухи черлідингу

Комплекс 
базових 

рухів, бал

х ± S 3,79±0,78 4,21±0,51* 4,18±0,57 4,58±0,50*
V 20,55 12,09 13,64 11,01

рк/е, tрозр  (до / після ) ≥0,05; 2,005 / ≤0,05; 2,571

Танцювальна 
зв’язка, бал

х ± S 3,67±0,70 4,04±0,55* 4,07±0,60 4,65±0,49***
V 19,14 13,61 14,74 10,43

рк/е, tрозр  (до / після ) ≤0,05; 2,161 / ≤0,001; 4,160
Чер-стрибки

«Той-тач», бал
х ± S 3,96±0,69 4,21±0,59 3,92±0,84 4,50±0,51**

V 17,44 13,98 21,54 11,33
рк/е, tрозр  (до / після ) ≥0,05; 0,162 / ≥0,05; 1,867

«Пайп», бал
х ± S 3,92±0,78 4,33±0,64* 4,08±0,74 4,62±0,50**

V 19,80 14,70 18,25 10,75
рк/е, tрозр  (до / після ) ≥0,05; 0,744 / ≥0,05; 1,737

«Навколо 
світу», бал

х ± S 3,79±0,83 4,25±0,74 3,85±0,73 4,54±0,51***
V 21,97 17,35 19,02 11,20

рк/е, tрозр  (до / після ) ≥0,05; 0,245 / ≥0,05; 1,598
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«базові рухи черлідингу» та «чер-
стрибки», відповідно середньо-
статистичним показникам в екс-
периментальній групі, рівень 
виконання контрольних тестів 
досяг «вище за середнього» та 
«високого» (від 4,50 балів до 4,65 
балів), які мали однорідність ре-
зультатів за коефіцієнтом варіації 
(від 10,43% до 11,33%) та досто-
вірні відмінності при р ≤ 0,05-
0,001. У контрольній групі та-
кож спостерігається підвищення 
результатів, однак лише в окре-
мих випадках з достовірністю 
р ≤ 0,05 (табл. 1). Значне покра-
щення результатів спостерігалось 
у спортсменок експерименталь-
ної групи у контрольному тес-
ті «навколо світу» на 0,69 бали, 
що свідчить про значну технічну 
майстерність виконання даного 
чер-стрибку, незначне покращен-
ня – у спортсменок контрольної 
групи у контрольному тесті «той-
тач» на 0,25 бали. 

Аналіз показників вищезазна-
чених контрольних тестів дозво-
лив встановити, що,  як у конт-
рольній, так і в експериментальній 
групах, підвищення результату 
було від 2,4% до 13,8%. Зазначи-

мо, що  в експериментальній гру-
пі воно склало від 7,6% до 13,8%, 
при цьому найбільший визнача-
ється при виконанні блоку вправ 
«чер-стрибки» (від 11,6% до 
13,8%). Такі результати свідчать 
при те, що запропоновані блоки 
вправ для вдосконалення техні-
ки виконання чер-стрибків та їх 
послідовне планування протягом 
річного циклу з урахуванням рів-
нів технічної підготовки, перед-
баченою авторською програмою, 
є раціональними. У контрольній 
групі підвищення результату спо-
стерігається в діапазоні 2,4%-
9,2%, що є цілком логічним 
оскільки в рамках навчально-тре-
нувального процесу здійснюється 
планування даних фізичних вправ 
(рис. 1). Цікавим фактом є те, що 
підвищення результату у конт-
рольному тесті «комплекс базових 
рухів» у контрольній групі вище 
ніж в експериментальній (8,4% 
та 7,8% відповідно). Це можна 
пояснити тим, що, незалежно від 
відсутності достовірних відмін-
ностей на початку річного циклу 
тренувань, в експериментальній 
групі вихідні результати вищі ніж 
у контрольній на 0,39 балів.

Ефективність упровадженої 
авторської методики підтверджу-
ються результатними третього  
блоку контрольних тестів «рівні 
складності положень флаєрів» з 
технічної підготовленості отри-
маних наприкінці року тренувань 
(табл. 2). Відповідно до отрима-
них даних у спортсменок екс-
периментальної групи визначи-
лись достовірні відмінності при  
р ≤ 0,05-0,001, а їх рівень техніч-
ної підготовленості досяг «вище 
середнього» та «високого»  (від 
7,12 балів до 9,42 балів). Спортс-
менки контрольної групи прак-
тично за усіма показниками вико-
нали контрольні тести відповідно 
до вихідного рівня (від 3,38 балів 
до 8,50 балів на початку року тре-
нувань, від 4,58 балів до 9,21 балів 
наприкінці року тренувань), ви-
нятком є результати контрольного 
тесту «основна стійка» (на по-
чатку року тренувань він складав 
8,50 балів, наприкінці – 9,21 бал), 
у якому визначилась достовірна 
відмінність з техніки виконання 
при р≤0,05. Звертаємо увагу на 
те, що, як на початку так і напри-
кінці року тренувань, спортсмен-
ки контрольної та експеримен-

Рис. 1. Показники технічної підготовленості черлідерів-флаєрів наприкінці річного 
циклу підготовки за першим та другим блоками контрольних тестів (%):  

    - контрольна група,           - експериментальна група
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тальної груп мали розбіжності за 
коефіцієнтом варіації (від 12,98% 
до 77,07% на початку року трену-
вань, від 12,59% до 30,12% напри-
кінці року тренувань). Незалежно 
від того, що коефіцієнт варіації 
зменшився наприкінці року тре-
нувань, результати свідчать про 
неоднаковий рівень техніки вико-
нання контрольних тестів даного 
блоку.  Однорідність результатів 
спостерігається лише у контроль-
ному тесті «основна стійка», так 
як коефіцієнт варіації у контроль-
ній та експериментальній групах 
на початку року тренувань склав 
12,98% та 0,78% відповідно, а на-
прикінці – 6,39% та 0,76% відпо-
відно (табл. 2).

Більш детальний аналіз ре-
зультатів свідчить про їх підви-

попередньої базової підготов-
ки підтверджують гіпотизу про 
ефективність авторської програ-
ми технічної підготовки, яка ре-
комендована у навчально-трену-
вальний процес.  

Дискусія. Аналіз спеціальної 
наукової літератури показав, шо 
існують авторські програми під-
готовки спортсменів-черлідерів  
[1, 6, 10, 15, 21], однак державна 
програма відсутня, тому тренер-
сько-викладацький склад з чер-
лідингу здійснює планування на-
вчально-тренувального процесу 
на основі програм з суміжних ви-
дів спорту [4, 8, 18, 19]. 

З урахуванням того, що чер-
лідинг є складнокоординаційним 
видом спорту  та результат зма-
гальної діяльності залежить від 

щення в балах, а саме в експери-
ментальній групі – від 0,56 балів 
до 3,04 балів, а у контрольній 
– від 0,42 балів до 1,20 балів, що 
в відсотках склало – від 5,7% до 
30,4% та від 4,2% до 12,0% від-
повідно (рис. 2). Відзначимо, що 
достатньо вагоме підвищення 
результату, як у контрольній та і 
в експериментальній групах, ви-
значилося при виконанні конт-
рольного тесту «скорпіон» (12,0% 
та 30,4% відповідно), який є 
найбільш складною вправою 
за технічним виконанням та є 
обов’язковим елементом змагаль-
ної композиції.

Опримані результати зі спеці-
альної технічної підготовленості 
черлідерів-флаєрів наприкінці 
другого року тренувань етапу 

Таблиця 2 
Показники технічної підготовленості черлідерів-флаєрів за третім блоком  

контрольних тестів (на внутрішньогруповому рівні, n=50)

Контрольні 
тести

 Група
Стат-ні  
показники

Контрольна група (n=24) Експериментальна група (n=26)

до після до після

Рівні складності положень флаєрів

«Основна 
стійка», бал

х ± S 8,50±1,10 9,21±0,59* 8,85±0,78 9,42±0,76*
V 12,98 6,39 0,78 0,76

рк/е, tрозр  (до) ≥0,05; 1,269
рк/е, tрозр  (після ) ≥0,05; 1,124

«Ліберті», бал

х ± S 7,25±1,45 8,42±1,06** 7,04±1,54 8,77±1,11***
V 20,03 12,59 21,82 12,62

рк/е, tрозр  (до) ≥0,05; 0,501
рк/е, tрозр  (після ) ≥0,05; 1,151

«Стег», бал

х ± S 5,79±1,61 6,21±1,28 6,12±1,58 8,04±1,31***
V 27,88 20,69 25,89 16,31

рк/е, tрозр  (до) ≥0,05; 0,715
рк/е, tрозр  (після ) ≤0,001; 4,984

«Прапорець», 
бал

х ± S 5,29±1,37 5,88±1,15 5,62±1,44 8,08±1,62***
V 25,83 19,64 25,72 20,09

рк/е, tрозр  (до) ≥0,05; 0,814
рк/е, tрозр  (після ) ≤0,001; 5,561

«Скорпіон», бал

х ± S 3,38±2,60 4,58±1,38 4,08±2,62 7,12±1,70***
V 77,07 30,12 64,31 23,96

рк/е, tрозр  (до) ≥0,05; 0,950
рк/е, tрозр  (після ) ≤0,001; 5,791
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технічної майстерності виконан-
ня змагальної композиції техніч-
на підготовка займає провідне 
місце у навчально-тренувальному 
процесі спортсменів-черлідерів. 
Авторська програма технічної 
підготовки черлідерів на етапі 
попередньої базової підготовки 
другого року тренувань перед-
бачає три рівні, які є послідовні,  
взаємопов’язані та доповнюють 
один одного [9]. Акцентуємо 
увагу на те, що програма перед-
бачала диференційований підхід 
з урахуванням функцій черліде-
рів, які вони виконують в проце-
сі змагальної композиції (черлі-
дери-база, черлідери-флаєри) та 
впроваджувалася в навчально-
тренувальний процес відповідно 
структури річного макроциклу.

Впровадження авторської про-
грами на етапі попередньої ба-
зової підготовки  другого року 
тренувань у номінації  «Cheer All 
Female» є актуальним, оскіль-
ки на даному етапі закладається 
фундаментальна база технічної 
підготовленості для переходу на 
етап спеціалізованої базової під-
готовки. 

Результати дослідження 
підтвердили ефективність впро-
вадженої авторської методики, 

завдяки якій черлідери-флаєри 
досягли достатньо високого рівня 
технічної майстерності у вико-
нанні блоків вправ: «базові рухи 
черліденгу», «чер-стрибки» та 
«рівні складності положень фла-
єрів». 

Доповнено дані про рівень 
технічної підготовленості спортс-
менів-черлідерів, набули подаль-
шого розвитку теоретичні основи 
та практичні підходи з  викорис-
танням засобів і методів технічної 
підготовки спортсменів у склад-
нокоординаційних видах спорту 
(Ю.К. Гавердовский, 2014; Р.Н.  
Терехина,  Е.С. Крючек, 2015; 
Н. Долбишева, В. Кидонь, 2017, 
2020; О. Khudolii, S. Iermakov, Р.  
Bartik, 2020). 

Висновки. 1. Аналіз науко-
во-методичної літератури і про-
грамно-нормативних матеріалів 
дозволяє стверджувати, що черлі-
динг досяг своєю популярності не 
тільки за кордоном але і в Україні 
та очікує ліцензію до програми 
Олімпійських ігор. Ураховую-
чи цей факт, актуальним постає 
питання пошуку нових підходів 
з вдосконалення навчально-тре-
нувального процесу спортсме-
нів-черлідерів на різних етапах 
багаторічної підготовки, зокрема 

етапу попередньої базової під-
готовки. Суттєвого значення на-
буває технічна підготовка, яка є 
пріоритетною в навчально-тре-
нувальному процесі спортсменів-
черлідерів, оскільки саме вона 
спрямована на підвищення рівня 
спеціальної технічної підготовле-
ності з урахуванням функцій, які 
виконують черлідери в процесі 
змагальної композиції номінації 
«Cheer All Female». Тому актуаль-
ним є впровадження авторської 
методики та визначення її впливу 
на рівень спеціальної технічної 
підготовленості спортсменів-чер-
лідерів, зокрема черлідерів-флає-
рів. 

2.  Встановлено, що на друго-
му році тренувань етапу попере-
дньої базової підготовки рівень 
спеціальної технічної підготовле-
ності черлідерів-флаєрів контр-
ольної та експериментальної груп 
не мали достовірних відмінностей 
за контрольними тестами блоків 
вправ – «базові рухи черлідингу», 
«чер-стрибки»  і  «рівень склад-
ності положень флаєра» (р≥0,05).    

3. Результати отримані на-
прикінці другого року тренувань 
етапу попередньої базової підго-
товки свідчать про ефективність 
впровадженої авторської мето-

Рис. 2. Показники рівня технічної підготовленості черлідерів-флаєрів наприкінці 
річного циклу підготовки за третім блоком контрольних тестів (%):  

    - контрольна група,           - експериментальна група 
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дики, оскільки встановлені до-
стовірні відмінності показників 
спеціальної технічної підготов-
леності черлідерів-флаєрів експе-
риментальної групи при р≤0,05-
0,001, при цьому у контрольній, 
лише в окремих випадках, при 
р≤0,05.    

Перспективами подаль-

ших досліджень є пошук шля-
хів підвищення рівня спеціаль-
ної технічної підготовленості 
спортсменів-черлідерів на етапі 
спеціалізованої базової підготов-
ки першого року тренувань.

Вдячність. Окрема подяка 
тренерському складу СК «Angels» 
(м. Київ), Вищої школи черлідин-

гу (м. Одеса), Всеукраїнського 
СК «Тріумф» (м. Дніпро) та СК 
«NRG Sport» (м. Павлоград) за 
підтримку і допомогу в організа-
ції та проведенні педагогічного 
дослідження. 

Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність буд-
якого конфлікту інтересів.   
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