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Анотації: 
Актуальність. Рання спортивна 

спеціалізація є однією з об’єктивних 
тенденцій розвитку сучасного спорту 
та пов’язана з його загальним 
«омолодженням». За останню чверть 
століття це стало відмінною рисою, 
перш за все, складно координаційних 
видів спорту. В числі основних 
орієнтирів для раціональної побудови 
підготовки є вік початку занять спортом 
та досягнення найвищих спортивних 
результатів, тривалість підготовки що 
передувала досягненню спортсменами 
найвищих результатів. 

Мета дослідження – на основі 
вивчення біографій провідних гімнасток 
світу визначити динаміку віку початку 
занять художньою гімнастикою 
та досягнення високих спортивних 
результатів з урахуванням об’єктивних 
передумов розвитку виду спорту. 

Матеріал та методи дослідження: 
аналіз літературних джерел та мережі 
«Інтернет», нормативних документів, 
практичного досвіду, протоколів 
змагань, відеозаписів, біографічний 
метод; узагальнення, систематизація, 
методи статистики. 

Було досліджено та вивчено 183 
біографії провідних гімнасток світу, які 
посіли 1–10 місця на чемпіонатах світу в 
абсолютній першості з 1963 по 2018 рік. 

Результати. Розвиток художньої 
гімнастики можна умовно поділити 
на три етапи: 1963–1983 (початок прове-
дення чемпіонатів світу до включення 
художньої гімнастики в програму Олім-
пійських ігор); 1985–1999 (характери-
зується сталістю програми змагань); 
2001– по теперішній час (тенденція до 
змін правил змагань кожні чотири роки). 

Встановлено вікові відмінності 
початку занять спортом, досягнення 
перших успіхів, перемоги на чемпіона-
тах світу, стажу занять в різні періоди: 
1963–1983 – вік початку занять від 8 до 
14,5 років, середній вік чемпіонок світу 
21,3 роки, топ-10 – 21,9 років; середній 
стаж занять художньою гімнастикою від 
5 до 11,2 років; 1985–1999 – вік початку 
занять спортом становив від 5,9 до 9 
років, середній вік топ-10 – від 18 років, 
середній стаж занять – 7,7–13 років; 
2001 – по теперішній час – вік початку 
занять спортом становив від 4,4 до 6,7 
років, середній вік топ-10 – 19,4 роки, 
середній стаж занять – 11,1–15 років.  

Прослідковується динаміка з 1963 
по 2018 рік до зниження віку початку 
занять спортом до 3–4 років, вік 
демонстрації найвищих досягнень 
приходиться на 19 років, стаж занять 
змінився від 3 років до 18. Середній час, 
який витрачає спортсменка вищої 
кваліфікації на підготовку за кар’єру 

 
Dynamics of the age of beginning 
of classes by artistic gymnastics 

and achievement of high sports results 
taking into account objective 

preconditions of development of a sport 
Objective. Early sports specialization is 

one of the objective trends in the 
development of modern sports and is 
associated with its general “rejuvenation”. 
Over the past quarter century, this has 
become the hallmark of, above all, difficult 
coordination sports. Among the main 
guidelines for the rational construction 
of training is the age of the start of sports 
and the achievement of high sports results, 
the duration of training, preceding 
the achievement of high results by athletes. 

The purpose of the study is to determine 
the dynamics of the age at the start 
of rhythmic gymnastics and achieve high 
sports results based on the objective 
prerequisites for the development of the 
sport based on the study of the biographies 
of the world's leading gymnasts. 

Material and methods of research: 
analysis of literary sources and the Internet, 
regulatory documents, practical experience, 
competition protocols, video recordings, 
biographical method, synthesis, 
systematization, statistical methods. Were 
studied 183 biographies of the world's top-
10 gymnasts in the world championships 
in absolute from 1963 to 2018. 

Results. The development of rhythmic 
gymnastics can be divided into three stages: 
1963–1983 (the beginning of the World 
Championships before the inclusion 
of rhythmic gymnastics in the program 
of the Olympic Games), 1985–1999 
(characterized by the constancy  
of the competition program); 2001 –  
to the present (tendency to change the rules 
of the competition every four years). 

The age differences of the beginning 
of sports, the achievement of the first 
success, victories at the world 
championships, work experience in different 
periods were established: 1963–1983 – 
the age of the start of classes from 8 to 14.5 
years, the average age of world champions 
is 21.3 years, top-10 – 21.9 years, work 
experience in artistic gymnastics from 5 
to 11.2 years; 1985–1999 – the age 
of starting sports was from 5.9 to 9 years, 
the average age of the top-10 was 18 years, 
the average work experience was 7.7–13 
years; 2001 – to the present – the age of 
starting sports was from 4.4 to 6.7 years, the 
average age of the top 10 is 19.4 years, the 
average work experience is 11.1–15 years. 

The dynamics from 1963 to 2018 is 
traced to lowering the age of starting sports 
to 3–4 years, the age of demonstration 
of higher achievements falls on 19 years, 
the work experience has increased from 

 
Динамика возраста начала занятий 

художественной гимнастикой 
и достижения высоких спортивных 
результатов с учетом объективных 
предпосылок развития вида спорта 
Актуальность. Ранняя спортивная 

специализация одна из объективных 
тенденций развития современного спорта 
и связана с его общим «омоложением». 
За последние четверть века это стало 
отличительной чертой, прежде всего, сложно 
координационных видов спорта. В числе 
основных ориентиров для рационального 
построения подготовки является возраст 
начала занятий спортом и достижения 
высоких спортивных результатов, 
продолжительность подготовки, 
предшествовавшей достижению 
спортсменами высоких результатов. 

Цель исследования – на основе изучения 
биографий ведущих гимнасток мира 
определить динамику возраста начала занятий 
художественной гимнастикой и достижения 
высоких спортивных результатов с учетом 
объективных предпосылок развития вида 
спорта. 

Материал и методы исследования: 
анализ литературных источников и сети 
Интернет, нормативных документов, 
практического опыта, протоколов 
соревнований, видеозаписей, биографический 
метод, обобщение, систематизация, методы 
статистики. Изучено 183 биографии ведущих 
гимнасток мира топ-10 на чемпионатах мира 
в абсолютном первенстве с 1963 по 2018 год. 

Результаты. Развитие художественной 
гимнастики можно условно разделить на три 
этапа: 1963–1983 (начало проведения 
чемпионатов мира до включения 
художественной гимнастики в программу 
Олимпийских игр), 1985–1999 
(характеризуется постоянством программы 
соревнований); 2001 – по настоящее время 
(тенденция к изменениям правил 
соревнований каждые четыре года). 

Установлены возрастные различия начала 
занятий спортом, достижения первых успехов, 
побед на чемпионатах мира, стажа занятий 
в разные периоды: 1963–1983 – возраст начала 
занятий от 8 до 14,5 лет, средний возраст чем-
пионок мира 21,3 года, топ-10 – 21,9 лет, стаж 
занятий художественной гимнастикой от 5 до 
11,2 лет; 1985–1999 – возраст начала занятий 
спортом составил от 5,9 до 9 лет, средний 
возраст топ-10 – 18 лет, средний стаж занятий 
– 7,7–13 лет; 2001 – по настоящее время – 
возраст начала занятий спортом составил 
от 4,4 до 6,7 лет, средний возраст топ-10 – 19,4 
года, средний стаж занятий – 11,1–15 лет. 

Прослеживается динамика с 1963 по 
2018 гг. к снижению возраста начала занятий 
спортом до 3–4 лет, возраст демонстрации 
высших достижений приходится на 19 лет, 
стаж занятий увеличился от 3 лет до 18. 
Среднее количество времени, которое тратит 
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становить 14–16 років.  
Висновки. Визначені тенденції 

дозволили прийти до висновку щодо 
необхідності ранньої спеціалізації, 
що обумовлено змінами змагальної 
програми, ускладненням технічної 
підготовки та необхідності освоєння 
технічних елементів з раннього віку. 
Вікові дані чемпіонок світу та топ-10 
найсильніших гімнасток підтверджують 
дане припущення. 

3 years to 18. The average amount of time 
that a highly qualified athlete spends 
on training is 14–16 years. 

Conclusions. The identified trends led 
to the conclusion about the need for early 
specialization. This is due to changes in the 
competitive program, the complexity of 
technical training and the need to master the 
technical elements from an early age. Age 
data of world champions and the top-10 
strongest gymnasts confirm this assumption. 

спортсменка высшей квалификации 
на подготовку составляет 14–16 лет. 

Выводы. Выявленные тенденции позво-
лили прийти к выводу о необходимости ран-
ней специализации. Это обусловлено измене-
ниями соревновательной программы, услож-
нением технической подготовки и необходи-
мости освоения технических элементов с ран-
него возраста. Возрастные данные чемпионок 
мира и топ-10 сильнейших гимнасток 
подтверждают данное предположение. 

Ключові слова: 
гімнастика художня, вік, початок 

занять спортом, максимальні 
досягнення, стаж занять, динаміка. 

 
аrtistic gymnastics, age, start of sports, 

maximum achievements, work experience, 
dynamics. 

 
гимнастика художественная, возраст, 

начало занятий спортом, максимальные 
достижения, стаж занятий, динамика. 

 

Постановка проблеми. Однією з умов високої ефективності системи підготовки молодих 
спортсменок полягає в урахуванні вікових та індивідуальних анатомо-фізіологічних особливос-
тей, характерних для окремих етапів розвитку дитини. Такий підхід дозволяє правильно вирі-
шити питання спортивного відбору та орієнтації, вибору засобів і методів тренувань, нормуван-
ня тренувальних та змагальних навантажень, прогнозування можливих досягнень [13, 16]. 

Рання спортивна спеціалізація є однією з об’єктивних тенденцій розвитку сучасного спорту 

та пов’язана з його загальним «омолодженням». За останню чверть століття це стало відмінною 
рисою, перш за все, складно координаційних видів спорту (спортивна та художня гімнастика, 

стрибки у воду, синхронне плавання тощо), а також плавання [12].  

Дитячо-юнацький спорт є основою та базою для формування резерву збірних команд Ук-

раїни з видів спорту, при тому спостерігається недостатня кількість спортсменів, які знаходять-

ся на етапі спеціалізованої базової підготовки [10, 14, 17]. Про це свідчить і аналіз протоколів 
змагань Всеукраїнського рівня (турніри) з художньої гімнастики [24].  

На нашу думку, це зумовлено такими причинами, як: форсування підготовки та великі об-

сяги тренувальних навантажень – адже вже у віці 5-ти років, коли гімнастка може бути лише 

офіційно зарахована до ДЮСШ вона вже може змагатися на турнірах в Україні; нераціональна 

система підготовки дітей 3–5 років – адже немає єдиного підходу до підготовки юних гімнас-
ток, оскільки такий вік не регламентований програмами для ДЮСШ, СДЮШОР, суб’єктивне 

бажання тренерів та батьків приймати участь у змаганнях якомога раніше. Отже будь-яка сис-

тема підготовки, що враховувала би особливості фізіологічного та психологічного розвитку ді-

тей 3–5 років відсутня [15]. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Художня гімнастика – складнокоординацій-

ний, технічний та естетичний вид спорту, що розвивається і динамічно змінюється. Так само 

стрімко змінюються правила змагань, програма та вік початку занять спортом. Рання спортивна 

спеціалізація широко розглядається фахівцями не лише загальної теорії підготовки спортсменів 

[7–10, 13], а й у окремих видах спорту, таких як: спортивна та художня гімнастика [3–6, 17]; 
різні види спортивних одноборств [1, 2], оптимальним віком початку занять різними видами 

спорту [1, 11].  

Багаторічна підготовка спортсменів починається, як правило, у дитячому та підлітковому ві-

ці, та продовжується в залежності від спеціалізації від одного до кількох десятиліть, включає в 
себе ряд основних етапів становлення та збереження спортивної майстерності [19]. В числі ос-

новних орієнтирів для її раціональної побудови є вік початку занять спортом та досягнення най-

вищих спортивних результатів, тривалість підготовки що передувала досягненню спортсменами 

найвищих результатів, та тривалість збереження ними висот спортивної майстерності [10, 15, 17]. 

За думкою Е. Е. Хвацької та Н. Е. Латишевої [12] останнім часом спостерігається тенденція 
до зниження віку початку занять спортом, яка розглядається з декількох сторін та є дискусій-

ною. Можна виділити три підходи до розгляду цієї проблеми: 1) об’єктивна тенденція розвитку 

виду спорту; 2) тенденція зниження віку початку занять обраним видом спорту в порівнянні з 
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затвердженими нормативами; 3) більш ранній початок занять в одних видах спорту в порівнян-

ні з іншими [12]. 
Зарубіжні фахівці Malina R. (2009–2010), Myer G., Jayanthi N., DiFiori J., Faigenbaum A., 

Kiefer A., Logerstedt D., Micheli L. (2016) висловлюють застереження щодо зменшення віку по-

чатку занять спортом через небезпеку отримати травми, що не дозволить юним перспективним 

спортсменам в повній мірі реалізувати свій природний потенціал [20–22] . Існує думка, що ран-

ня спортивна спеціалізація може привести до зниження розвитку моторики та призвести до 
втрати схильності розвивати спортивні здібності протягом життя [22]. 

Проте безперечним є той факт, що останнім часом все більшого значення набуває як сам 

вік початку занять спором, так і вік початку поглибленої спортивної спеціалізації. Тому розроб-

ка проблеми дисертаційної роботи є актуальною. 
Мета дослідження – на основі вивчення біографій провідних гімнасток світу визначити 

динаміку віку початку занять художньою гімнастикою та досягнення високих спортивних ре-

зультатів з урахуванням об’єктивних передумов розвитку виду спорту. 

Матеріал та методи дослідження. В роботі було використано такі методи: аналіз літера-

турних джерел та мережі «Інтернет», нормативних документів, аналіз практичного досвіду, 
протоколів змагань, відеозаписів, біографічний метод (аналіз спортивної кар’єри провідних 

спортсменок світу з художньої гімнастики); узагальнення, систематизація, методи статистичної 

обробки отриманих даних. 

Було досліджено та вивчено 183 біографії провідних гімнасток світу [18, 23], які посіли 1–
10 місця на чемпіонатах світу в абсолютній першості з 1963 по 2018 рік. 

Результати дослідження. З метою визначення тенденцій омолодження художньої гімнас-

тики та оптимального віку початку занять нами було досліджено виступи гімнасток на чемпіо-

натах світу з 1 по 10 місце за період 1963-2018 рр.., проаналізовано біографії 183 спортсменок. 

Цей період ми умовно поділили на 3 етапи.  
Перший етап – 1963–1983 – до включення художньої гімнастики в програму Олімпійських 

ігор, другий – 1985–1999 – цей період характеризується більшою сталістю програми змагань, та 

третій – 2001 по теперішній час – оскільки з 2001 року правила змагань набувають кардиналь-

них змін кожні чотири роки, що, в свою чергу, висуває підвищені вимоги до рівня підготовле-

ності спортсменок. 
В 1963 році в Будапешті були проведені змагання з художньої гімнастики, в яких брали 

участь 28 гімнасток з 10 країн. В 1964 році вони були визнані першим чемпіонатом світу з ху-

дожньої гімнастики. Чемпіонкою стала двадцяти семирічна Л. Савенкова. Загалом перший етап 

характеризується найвищим середнім віком гімнасток, та найменшою кількістю років, впро-

довж яких спортсменки займалися художньою гімнастикою. Як видно з рисунку 1, вік чемпіо-

нок світу коливався від 16 (Олена Карпухіна, ЧС–1967) до 27 років (Людмила Савенкова, ЧС–

1963), та в середньому становив 21,3 роки. Вік найсильніших гімнасток світу топ-10 коливався 

від 18 до 25,8 років. При цьому стаж занять художньою гімнастикою збільшився від 5 до 11,2 

років, вік початку занять коливався від 8 до 14,5 років.   
До найбільш відомих зірок першого періоду можна віднести учасницю п’яти чемпіонатів 

світу, трикратну абсолютну чемпіонку світу, болгарку – Марію Гігову (1969, 1971, 1973). Марія 

Гігова народилася в 1947 році. В підлітковому віці почала займатися художньою гімнастикою. 

Перших успіхів досягла у віці 18 років, коли в 1965 році виборола 6 місце в абсолютній пер-
шості на чемпіонаті світу. Свою спортивну кар’єру вона завершила в 1974 році, коли їй було 27 

років [18]. 

На цей період припали досягнення видатної української гімнастки, дворазової абсолютної 

чемпіонки світу Ірини Дерюгіної. Ірина Дерюгіна народилася 11 січня 1958 року, художньою 

гімнастикою почала займатися у віці 14 років, проте на той момент мала гарну хореографічну 
підготовку. Завершила спортивну кар’єру в 24 роки, через травму [18]. 
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Рис. 1 Динаміка віку, віку початку занять та спортивного стажу гімнасток в художній гімнастики 

учасниць (1–10 місця) чемпіонатів світу з 1963 по 1983 рр.: 1 – вік чемпіонок світу; 2 – середній вік 

гімнасток топ-10; 3 – середній вік початку занять спортом; 4 – середній спортивний стаж 
 
Другий період в художній гімнастиці характеризувався певною неоднозначністю. З одного 

боку художня гімнастика з 1984 року увійшла до програми Олімпійських ігор. З іншого, харак-
теризувалася певною сталістю правил змагань. Загалом в цей період гімнастки 10 разів змага-
лися за звання кращої гімнастки планети. Наймолодшою була 16-ти річна росіянка Аліна Ка-
баєва. Двічі кращими ставали двадцятирічні спортсменки: Діляна Георгієва (1985 р.) та Олена 
Вітриченко (1997 р.). Вік 10 кращих спортсменок коливався у межах від 17 до 18,8 років. Стаж 
занять гімнастикою склав від 7,7 до 13 років. Прі цьому вік початку занять спортом становив 
від 5,9 до 9 років.  

Як видно з рисунку 2 другий період характеризується зменшенням віку початку занять, та 
збільшенням стажу занять художньою гімнастикою.  

 
Рис.2. Динаміка віку, віку початку занять та спортивного стажу гімнасток в художній гімнастики 

учасниць (1–10 місця) чемпіонатів світу з 1985 по 1999 рр.: 1 – вік чемпіонок світу; 2 – середній вік 

гімнасток топ-10; 3 – середній вік початку занять спортом; 4 – середній спортивний стаж 
 
Найбільш відомими гімнастками цього періоду можна назвати болгарку Марію Петрову, 

учасницю 4 чемпіонатів світу, триразову абсолютну чемпіонку світу. Марія Петрова почала за-
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йматися гімнастикою у віці 5 років. Абсолютна чемпіонка світу 1997 року, українка Олена Віт-
риченко почала займатися художньою гімнастикою у 4 роки. Росіянка Аліна Кабаєва, дворазо-
ва абсолютна чемпіонка світу 1999 та 2003 років, почала займатися гімнастикою в 3,5 роки. 

З 2001 року в художній гімнастиці почали відбуватися кожні 4 роки значні стрімкі зміни в 
правилах змагань. Це призвело до інтенсифікації підготовки спортсменок. Наймолодшою гім-
насткою, що стала чемпіонкою світу стала 15-ти річна росіянка Яна Кудрявцева (2013 рік). 
Найстаршою стала 23-річна українка, учасниця п’яти чемпіонатів світу, Анна Безсонова (2007 
рік). Вік найсильніших гімнасток світу становив від 17,7 до 21,2 років. Вік початку занять спор-
том – від 4,4 до 6,7 років, стаж занять художньою гімнастикою – від 11,1 до 15 років (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динаміка віку, віку початку занять та спортивного стажу гімнасток в художній гімнастики 
учасниць (1–10 місця) чемпіонатів світу з 2001 по 2018 рр.: 1 – вік чемпіонок світу; 2 – середній вік 

гімнасток топ-10; 3 – середній вік початку занять спортом; 4 – середній спортивний стаж 
 
Третій період характеризується тим, що більшість гімнасток починають займатися спортом 

у все більш молодшому віці. Наприклад, учасниця шести чемпіонатів світу, білоруська гімнаст-
ка Мелітіна Станюта почала займатися спортом в 3 роки. Одна з найяскравіших зірок цього пе-
ріоду, наймолодша абсолютна триразова чемпіонка світу, Яна Кудрявцева розпочала свою 
спортивну кар’єру в 4 роки.  

Аналіз біографій кращих спортсменок чемпіонатів світу 2017 та 2018 років показав, що 6 з 
10 гімнасток (60%) почали займатися спортом у віці від 3 до 5 років. Це свідчить про тенденцію 
про зниження віку початку занять спортом.  

Дискусія. Проведені дослідження свідчать про те, що в художній гімнастиці спостерігаєть-
ся тенденція до зменшення віку занять спортом, та збільшення спортивного стажу. Якщо на по-
чатку проведення чемпіонатів світу певна кількість спортсменок демонстрували найвищі досяг-
нення починаючи з 20 років за невеликий проміжок занять гімнастикою, як болгарська гімнаст-
ка Нешка Робєва, що стала срібним призером 4 чемпіонату світу 1969 року. То на сучасному 
етапі розвитку художньої гімнастики, що пов’язано зі змінами та ускладненням програми зма-
гань і відповідно технічної складової, спортсменкам необхідно більше часу для досягнення ус-
піхів на міжнародній арені. Прослідковується динаміка до зниження віку початку занять спор-
том до 3–4 років і віку демонстрації перших успіхів на міжнародній арені (рис. 4). 

При цьому вік чемпіонок світу за досліджуваний період коливається від 15 до 27 років, оп-
тимальним віком для досягнень високих спортивних результатів в художній гімнастиці є 19 ро-
ків, адже найбільша кількість гімнасток стали чемпіонками в цьому віці (рис. 5).  
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Вік  

 
Чемпіонат світу, рік 

Рис. 4 Динаміка віку початку занять художньою гімнастикою з 1967 по 2018 рр. 
 

 
Рис. 5. Кількість гімнасток, які стали чемпіонками світу у різному віці 

 
Середній спортивний стаж змінився від 3 до 18 років. У третьому періоді спостерігається 

збільшення стажу занять спортом серед чемпіонок світу. Оптимальною можна вважати підго-

товку впродовж 14–16 років. Таким чином, можна припустити, що для досягнення високих 

спортивних результатів цілеспрямовану спортивну підготовку в художній гімнастиці необхідно 

розпочинати у віці 3–5 років. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином можна зробити такі вис-
новки.  

1. Розвиток художньої гімнастики можна умовно поділити на три етапи: 1963–1983 (поча-

ток проведення чемпіонатів світу до включення художньої гімнастики в програму Олімпій-

ських ігор); 1985–1999 (характеризується більшою сталістю програми змагань); 2001 – по тепе-
рішній час (тенденція до змін правил змагань кожні чотири роки). 

2. Встановлено вікові відмінності початку занять, перших успіхів, здобуття перемог на 

чемпіонаті світу, стажу занять в різні періоди: 

1963–1983 – вік початку занять коливався від 8 до 14,5 років, середній вік чемпіонок світу 

21,3 роки, топ-10 – 21,9 років; середній стаж занять художньою гімнастикою від 5 до 11,2 років; 
1985–1999 – вік початку занять спортом становив від 5,9 до 9 років, середній вік топ-10 – 

від 18 років, середній стаж занять – 7,7–13 років.  
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2001 – по теперішній час – вік початку занять спортом становив від 4,4 до 6,7 років, серед-

ній вік топ-10 – 19,4 роки, середній стаж занять – 11,1–15 років.  
3. Прослідковується динаміка з 1963 по 2018 роки до зниження віку початку занять спор-

том до 3–4 років і віку демонстрації найвищих досягнень приходиться на 19 років, стаж занять 

змінився від 3 років до 18. Середній час, який витрачає спортсменка вищої кваліфікації на під-

готовку за кар’єру становить 14–16 років.  

4. Визначені тенденції дозволили прийти до висновку щодо необхідності ранньої спеціалі-
зації, що обумовлено змінами змагальної програми, ускладненням технічної підготовки та необ-

хідності освоєння технічних елементів з раннього віку. Вікові дані чемпіонок світу та топ-10 

найсильніших гімнасток підтверджують дане припущення. 
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