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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. – Національний університет 
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Дисертаційну роботу присвячено проблемі побудови навчально-

тренувального процесу в художній гімнастиці на етапі початкової 

підготовки у зв’язку з тенденцією до ранньої спеціалізації.  

Одним з напрямів удосконалення системи підготовки в 

олімпійському спорті визначають орієнтацію на індивідуальні задатки і 

здібності кожного конкретного спортсмена при виборі спортивної 

спеціалізації. Для формування спеціалізації необхідні певні передумови. 

Виявлення, формування і розвиток індивідуальних здібностей 

відбувається під впливом низки чинників. Для складнокоординаційних 

видів спорту, та безпосередньо художньої гімнастики, на сучасному етапі 

їх розвитку притаманна рання спеціалізація. Ранній початок занять 

спортом є передумовою гранично високих досягнень в спорті. 

Рання спортивна спеціалізація пов'язана із загальним прогресом 

спортивної діяльності - ускладненням техніки, тактики, швидким 

зростанням спортивних результатів, для досягнення яких потрібно все 

більше часу. Це вимагає від тренера здійснювати набір в спортивні групи з 

більш раннього віку, що є типовою для таких видів спорту, як художня 

гімнастика, спортивна гімнастика, плавання, стрибки у воду, синхронне 

плавання, фігурне катання на ковзанах, де спеціалізація зазвичай 

починається в дошкільному віці. Проблемі ранньої спортивної 



спеціалізації присвячені роботи фахівців з теорії  спорту, так і з окремих 

видів спорту: художня гімнастика, спортивна гімнастика; силові види та 

єдиноборства; гандбол. Особливе місце посідають дослідження, пов’язані 

з визначенням віку початку занять спортом.  

Питання ранньої спеціалізації та початку занять спортом є 

дискусійним. З одного боку, спостерігається суттєве «омолодження» 

окремих видів спорту, часто юнаки та дівчата показують результати, що 

перевищують світові рекорди. З іншого боку, сучасному спорту 

притаманне спортивне довголіття. На думку В. І. Чудінова, існує певна 

константа початку спеціалізації, стажу тренувань і вікових зон 

максимальних досягнень в різних видах спорту. Одні фахівці вважають, 

що для досягнення високих результатів дітям необхідно спеціалізуватися  

як дорослим; інші вважають, за необхідне спочатку засвоювати спеціальні 

уміння та навички; треті заперечують необхідність ранньої спортивної 

спеціалізації. Існує і така думка, що рання спеціалізація може розглядатися 

як тренування для створення бази моторики дитини. В художній 

гімнастиці існує достатньо різних програм для початківців, що спрямовані 

на: музично-рухову; технічну підготовку; на розвиток фізичних якостей та 

їх проявів. Для сучасної художньої гімнастики притаманне залучення 

дітей до занять спортом вже з 3-5 років. Для уникнення форсування 

підготовки юних гімнасток, створення умов для подальшого спортивного 

удосконалення виникає необхідність проведення досліджень та отримання 

сучасних даних стосовно віку початку занять та особливостей підготовки 

юних спортсменок. Наявна навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР та 

ШВСМ  не враховує сучасних тенденцій розвитку художньої гімнастики.  

Відсутність єдиного підходу щодо підготовки початківців, 

зменшення віку дітей, які приходять до спортивних секцій, та тенденція до 

ранньої спеціалізації зумовлюють необхідність створення для дітей 



адаптованої програми з художньої гімнастики. Це обумовило актуальність 

досліджень. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до Плану науково-

дослідної роботи НУФВСУ на 2016-2020 рр. за темою 2.11 

«Статодинамічна стійкість, як основа технічної підготовки тих, хто 

займаються спортивними видами гімнастики» (№ державної реєстрації 

0116U001612), та Плану науково-дослідної роботи НУФВСУ на 2021 – 

2025 рр. за темою 2.10 «Раціоналізація тренувального процесу у 

спортивних видах гімнастики (№ державної реєстрації 0121U108308). 

Внесок дисертанта, як співвиконавця теми, полягав у розробці та 

обґрунтуванні адаптованої програми підготовки юних гімнасток  в 

художній гімнастиці з урахуванням сучасних тенденцій омолодження віку 

початку занять спортом. 

Мета роботи - дослідити та обґрунтувати об’єктивні передумови 

ранньої спеціалізації та віку початку занять у складнокоординаційних 

видах спорту і розробити адаптовану програму підготовки початківців на 

прикладі художньої гімнастики. 

Завдання дослідження: 

1. Здійснити аналіз особливостей підготовки спортсменок у 

складнокоординаційних видах спорту та художній гімнастиці та вивчити 

проблему ранньої спеціалізації за даними спеціальної літератури та мережі 

Інтернет. 

2. Дослідити вікові особливості розвитку дітей дошкільного віку, вік 

початку занять спортом, тривалість досягнень та складність технічної 

майстерності провідних спортсменів світу зі складнокоординаційних видів 

спорту та художньої гімнастики. 

3. Обґрунтувати об’єктивні передумови ранньої спеціалізації та вік 

початку занять у складнокоординаційних видах спорту та художній 

гімнастиці. 



4. Обґрунтувати та розробити адаптовану програму всебічної 

підготовки юних гімнасток з урахуванням вікових особливостей розвитку 

дітей дошкільного віку і необхідності ранньої спеціалізації та перевірити її 

ефективність. 

Об’єкт дослідження -  рання спеціалізація і підготовка спортсменок-

початківців у складнокоординаційних видах спорту та художній 

гімнастиці. 

Предмет дослідження -  передумови ранньої спеціалізації та вік 

початку занять у складнокоординаційних видах спорту та художній 

гімнастиці, програма всебічної підготовки юних гімнасток. 

Методи дослідження:  

1. Аналіз науково-методичної та спеціальної літератури, нормативних 

документів, даних мережі Інтернет проводився з метою виявлення 

актуальності питань, що були вирішені в ході дослідження, 

теоретичного обґрунтування мети та завдань роботи. Проведено аналіз 

особливостей підготовки спортсменок у складнокоординаційних видах 

спорту та художній гімнастиці, вивчено проблему ранньої спеціалізації. 

2. Аналіз навчальних програм зі складнокоординаційних видів спорту та 

протоколів змагань з художньої гімнастики дозволив встановити 

відсутність методичних рекомендацій стосовно підготовки гімнасток 

дошкільного віку (3-5 років). 

3. Біографічний метод був спрямований на аналіз спортивної кар’єри 

провідних спортсменок світу зі складнокоординаційних видів спорту 

щодо тривалості спортивних досягнень, змін складності технічної 

майстерності, визначення віку початку занять художньою гімнастикою, 

тривалості спортивної кар’єри гімнасток високої кваліфікації, 

оптимального віку демонстрації високих спортивних досягнень. 

4. Опитування, проведене шляхом анкетування тренерів з художньої 

гімнастики та батьків спортсменок-початківців, дозволило з’ясувати 



думку тренерів різної кваліфікації стосовно питання ранньої 

спеціалізації, визначити основні розбіжності в думках тренерів та 

батьків, визначити оптимальну структуру та спрямованість підготовки 

спортсменок-початківців.  

5. Педагогічне спостереження здійснювалося за діяльністю дівчат-

початківців в тренувальному процесі для визначення впливу 

адаптованої програми тренування для гімнасток 3-5 років.  

6. Метою проведення педагогічного експерименту було впровадження, 

перевірка та визначення ефективності запропонованої нами програми 

підготовки спортсменок дошкільного віку (3-5 років). Педагогічне 

тестування передбачало проведення тестувань із загальної та 

спеціальної фізичної підготовки з метою визначення динаміки 

показників фізичної, технічної, музично-ритмічної підготовки після 

впровадження адаптованої програми підготовки спортсменок. 

7. Метод експертних оцінок дозволив виявити думки експертів щодо 

значущості завдань, що мають бути вирішені на етапі початкової 

підготовки в художній гімнастиці. Був використаний метод переваги. 

Для оцінки узгодженості думок використовувався коефіцієнт 

конкордації Кендалла (W) та розраховувався критерій χ2 на рівні 

значущості p<0,05. 

8. Для визначення значущості елементів тіла та кількості елементів 

основних груп складності (стрибки, рівноваги, повороти) був 

проведений аналіз відеозапису змагальних композицій спортсменок 

2014–2016 років народження, яким на момент проведення дослідження 

було 3-5 років.  

9. Методи математичної статистики були використані для обробки 

результатів дослідження. Застосовувалися методи обчислення 

середнього арифметичного значення, стандартного відхилення – S, 

критерію Стьюдента – tcrit. 



Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше: 

 обґрунтовано підхід до навчання юних спортсменок вправам в 

художній гімнастиці, складним за координацією, що полягає в 

застосуванні макрометодики як функціональної сукупності 

довгострокових програм розучування та засвоєння «школи рухів», 

базового рівня, спеціалізації, довільних і фінальних програм, а також 

розвитку фізичних якостей в поєднанні з технічною підготовкою на 

основі взаємодії головних цілей і конкретних цілей спортивної 

підготовки гімнастів, основи якої запропоновані Болобаном В.; 

 враховуючи складність навчання складнокоординаційним вправам 

юних гімнасток в художній гімнастиці розроблена технологія містить 

такі складові: мета і завдання навчання; особливості розвитку рухових 

умінь, дидактичні принципи і правила навчання, методи, засоби, форми 

і способи організації занять; варіанти, послідовність, складність та 

регламентацію навчання, виправлення помилок в процесі навчання, 

контроль і корекція процесу і якості навчання, результат навчання; 

 обґрунтовано та розроблено структуру і зміст адаптованої програми 

всебічної підготовки юних спортсменок 3-5 років з урахуванням 

вікових особливостей розвитку дітей дошкільного віку і необхідності 

ранньої спеціалізації, що містить три блока та розрахована на 43 тижні, 

та дозволяє сформувати базові рухи, розширити рухову підготовку 

дітей та створити фундамент для спеціальної безпредметної та 

предметної підготовки в гімнастиці. Особливістю програми є 

врахування часу для навчання новим елементам та закріплення 

вивченого матеріалу, усунення монотонності в роботі; базові елементи 

для розучування не потребують значного розвитку фізичних якостей, в 

процесі підготовки фізичні якості розвиваються поступово, що 

дозволяє уникнути форсування процесу підготовки.  



 доведено що сучасні тенденції ускладнення програми змагань та 

формування календаря змагань вже з 5-6 років в художній гімнастиці 

сприяли поширенню тенденції ранньої спеціалізації і віку початку 

занять в складнокоординаційних видах спорту; 

 визначено поняття ранньої спеціалізації в сучасних умовах розвитку 

складнокоординаційних видів спорту та художньої гімнастики зокрема, 

як етап набуття основної бази моторики та освоєння великої кількості 

рухових дій та технічних елементів, які є підґрунтям формування 

спеціальної бази гімнасток на подальших етапах підготовки; 

 обґрунтовано об’єктивні передумови ранньої спеціалізації та вік 

початку занять у складнокоординаційних видах спорту та художній 

гімнастиці зокрема, досліджено вікові особливості розвитку дітей 3-5 

років як підґрунтя вдосконалення змісту етапу початкової підготовки в 

сучасних умовах підвищення складності технічної майстерності; 

 визначено та доповнено дані щодо тривалості спортивних досягнень та 

складності технічної майстерності провідних спортсменок світу зі 

складнокоординаційних видів спорту та художньої гімнастики зокрема 

в процесі багаторічної підготовки; 

 підтверджено дискусійність питання щодо ранньої спеціалізації в 

спорті та необхідність її врахування в сучасній системі підготовки 

спортсменів в складнокоординаційних видах спорту та художній 

гімнастиці зокрема. 

Практична значущість досліджень пов’язана з розробкою програми 

для початківців, які спеціалізуються в художній гімнастиці, що 

рекомендована та апробована в тренувальному процесі, та дозволяє 

тренеру здійснювати набір в групи з 3-5 років, дітям опановувати базові 

елементи техніки, розширювати руховий та технічний арсенал дій, 

створювати базу фізичної підготовки, з урахуванням вікових особливостей 



та всебічної базової підготовки здійснювати заходи з орієнтації та ранньої 

спеціалізації юних гімнасток.  

Практичні рекомендації, розроблені в ході роботи, запропоновані 

для використання тренерами ДЮСШ, СК, СДЮШОР з художньої 

гімнастики для груп початкової підготовки для спортсменок, що 

розпочинають навчання в 3-5 років. 

Результати досліджень було впроваджено в навчальний процес 

кафедри спортивних видів гімнастики Національного університету 

фізичного виховання і спорту України при викладанні дисципліни «Теорія 

і методика викладання обраного виду спорту (художня гімнастика)» на 2-

му та  3-му курсах (грудень 2020 р.). Отримані дані можуть бути 

використані тренерами з художньої гімнастики, що істотно підвищить 

ефективність спортивної підготовки. Результати досліджень апробовано і 

впроваджено в практику підготовки гімнасток групи початкової 

підготовки РК ДЮСШ «Авангард» (грудень 2020 р.). 

Аналіз науково-методичної літератури та практичного досвіду 

свідчить про тенденцію до ранньої спеціалізації в багатьох видах спорту та 

розходження думок фахівців щодо віку початку занять спортом та змісту 

програми тренування на початковому етапі підготовки. Для 

складнокоординаційних видів спорту, єдиноборств, окремих циклічних та 

ігрових видів спорту характерною тенденцією визначено зменшення віку 

початку занять на 1-3 роки. Це вимагає перегляду змісту та структури 

початкового етапу підготовки.  

Визначено, що в художній гімнастиці в умовах ускладнення 

програми змагань та формування календарю змагань з 5-6 років, ранню 

спеціалізацію необхідно розглядати як етап набуття основної бази 

моторики та освоєння великої кількості рухових дій та технічних 

елементів, які є підґрунтям формування спеціальної бази гімнасток на 

наступних етапах підготовки. 



На початку занять художньою гімнастикою у віці 3-5 років 

необхідно враховувати вікові особливості фізичного та психологічного 

розвитку дитини, що є запорукою спортивного довголіття. Для 

дошкільного віку притаманно активне формування нервової, кісткової, 

серцево-судинної системи. На початковому етапі тренувань необхідно 

також враховувати специфіку виду спорту та якості, які є провідними в 

художній гімнастиці, в першу чергу гнучкості, координаційні здібності, 

які є підґрунтям для опанування окремих рухів та дій і змагальної 

композиції з предметами та без них. 

В сучасних умовах розвитку складнокоординаційних видів спорту і 

художньої гімнастики безпосередньо спостерігається тенденція до ранньої 

спеціалізації та зменшення віку початку занять спортом, що 

підтверджується результатами анкетного опитування тренерів та аналізу 

біографій провідних гімнасток світу. Відзначено збільшення спортивного 

стажу для досягнення високих спортивних результатів та зменшення віку 

початку демонстрації перших спортивних успіхів в спорті. 

Вивчення біографій та аналіз спортивної кар’єри провідних 

спортсменів світу з художньої гімнастики, було спрямовано на визначення 

віку початку занять спортом, віку досягнення успіхів, тривалості 

спортивної кар’єри. Нами були досліджені спортивні біографії чемпіонок, 

призерок та фіналісток чемпіонатів світу з художньої гімнастики в період 

з 1963 по 2018 рр., та фіналісток Олімпійських ігор в індивідуальній 

програмі з 1984 по 2016 рр.. Отримані дані показали вікові відмінності 

початку занять, перших успіхів, найвищих досягнень та спортивного 

стажу гімнасток високої кваліфікації. Визначено оптимальний вік 

досягнень високих спортивних результатів в художній гімнастиці - 19 

років,  спортивний стаж змінився в бік збільшення з 3 до 18 років, 

підготовка гімнасток триває протягом 14–16 років. В середньому провідні 



гімнастки розпочинали заняття гімнастикою в 4-5 років, окремі 

спортсменки в 3 роки. 

Анкетування тренерів показало необхідність розробки та 

впровадження адаптованої програми початкової підготовки в художній 

гімнастиці з урахуванням зменшення віку початку занять. Відзначено, що 

рання спеціалізація виступає як об’єктивна тенденція (53%), так і 

залишається проблемою сучасного спорту (43%). Визначено тривалість 

одного тренувального заняття початківців та кількість занять на тиждень 

для гімнасток 3, 4 та 5 років. При цьому більшість тренерів підтримують 

початок занять художньою гімнастикою в 4 роки. 

Аналіз навчальних програм з художньої гімнастики за період 1955–

1999 років свідчить також про тенденцію до зменшення віку початку 

занять та мінімального віку зарахування до секції художньої гімнастики з 

10-11 років у 1955 році до 5-6 років в 1999 році. Зросла на 43% кількість 

годин, що відводиться на опанування програмного матеріалу гімнастками. 

Значних змін зазнав програмний матеріал 1-го року навчання. До нього 

входять засвоєння різних видів ходьби та бігу, різноманітні нахили та 

хвилі, стрибки, рівноваги, оберти, предметна підготовка. Дійсна програма 

з художньої гімнастики, яка була затверджена ще у 1999 році, є застарілою 

та не враховує тенденції розвитку художньої гімнастики.  

Аналіз відеозаписів проводився з метою дослідження значущості 

елементів тіла при виконанні змагальних композицій юними гімнастками 

для їх першочергового розучування в художній гімнастиці та дозволив 

виявити елементи складності тіла, розучуванню яких тренери віддають 

перевагу на етапі початкової підготовки: стрибок торкаючись та з обертом 

навколо себе на 360º (n=13), бокова рівновага (n=17), поворот в шпагаті з 

нахилом вперед та на пасе (n=15). 



Визначення об’єктивних тенденцій розвитку художньої гімнастики  

щодо початкової підготовки дозволило обґрунтувати необхідність 

розробки адаптованої програми навчання юних гімнасток. 

На початку занять художньою гімнастикою у віці 3-5 років 

необхідною умовою спортивного довголіття є урахування вікових 

особливостей фізичного та психологічного розвитку дитини.  

Запропонований підхід і технологія навчання юних спортсменок 

вправам в художній гімнастиці ґрунтуються на методології щодо 

макрометодики навчання в складнокоординаційних видах спорту як 

функціональної сукупності довгострокових програм навчання вправам 

«школи рухів», базового рівня, спеціалізації, довільних і фінальних 

програм, а також розвитку фізичних якостей в поєднанні  з технічною 

підготовкою на основі взаємодії головних цілей і конкретних цілей 

спортивної підготовки гімнастів. 

Розроблено структуру та зміст адаптованої програми всебічної 

підготовки юних спортсменок 3-5 років з урахуванням вікових 

особливостей  їх розвитку, необхідності ранньої спеціалізації та тенденцій 

розвитку художньої гімнастики. Програма містить три блока та 

розрахована на 43 тижні та включає програмний матеріал з фізичної, 

технічної безпредметної та в подальшому предметної підготовки, 

танцювальної та  музично-ритмічної підготовки. 

Результати педагогічного експерименту довели ефективність 

запропонованої нами адаптованої програми для дівчат 3, 4 та 5 років. 

Станом на 1 вересня 2019 р. було сформовано групи початкової підготовки 

для дівчат 3 (2016 р.н. – n=6) та 4-5 років (2015 р.н. - n=11, 2014 р.н. - n=5), 

що працювали за запропонованою програмою. З 1 січня було сформовано 

додаткову групу (відбувся додатковий набір в групи початкової 

підготовки), що тренувалися за такою ж програмою (2016 р.н. - n=4, 2015 

р.н. - n=7, 2014 р.н. - n=4). Тестування з загальної фізичної підготовки 



передбачало виконання 7 завдань, спрямованих на визначення рівня 

розвитку гнучкості (завдання 1 та 2), сили (завдання 3 та 4), швидкісно-

силових якостей (завдання 5) та координаційних здібностей, а саме 

рівноваги (завдання 6 та 7).  

Результати контрольного тестування статистично значуще (p<0,05) 

покращилися у порівнянні з вихідними. За результатами контрольного 

тестування спостерігається статистична значущість (p<0,05) за всіма 

вправами 1-7 у дівчат 1 –ої групи. У третьому (максимальна кількість 

присідань за 10 с) та четвертому (вис на гімнастичній стінці, с) завданнях 

гімнастки ІІ-ої групи показали кращий результат у вихідному тестуванні 

(5 (4;7) – завдання №3), та однаковий результат із гімнастками І групи у 

завданні №4 – 8 (7; 8). У контрольному тестуванні гімнастки обох груп 

продемонстрували приблизно однаковий результат, проте, на відміну у 

гімнасток І групи приріст показників гімнасток ІІ групи за усіма тестами 

був статистично не значущим (p>0,05). Визначено позитивні відмінності, 

які є статистично значущими (p<0,05) в обох групах гімнасток 4 років, в 

усіх тестах, окрім № 5: тест № 1 (tемп=2,8, при p<0,05 – І-а група; z=2,366; 

p=0,018– ІІ-га група), № 2 (tемп=6,4, при p<0,05– І-а група; tемп=4,8, при 

p<0,05 – ІІ-га група), № 3 (tемп=5,6, при p<0,05– І-а група; tемп=4,8, при 

p<0,05 – ІІ-га група), № 4 (tемп=4,8, при p<0,05– І-а група; tемп=4,5, при 

p>0,05 – ІІ-га група), № 6 (tемп=5,9, при p<0,05 – І-а група; tемп=4,7, при 

p<0,05 – ІІ-га група), № 7 (пасе на праву ногу, tемп=3,7, при p<0,05– І-а 

група; z=2,366; p=0,018 – ІІ-га група; пасе на ліву ногу, tемп=3,9, при 

p<0,05– І-а група; z=2,366; p=0,018 – ІІ-га група). Статистично значущі 

(p<0,05) відмінності визначено за всіма показниками в тестах І-ої групи 

гімнасток 3 років: тести № 1-7 (z=2,201; p=0,028). В ІІ-й групі статистично 

значущих (p>0,05) відмінностей не спостерігалося, що може бути 

пов’язано з більш тривалим часом  засвоєння рухів та вправ в І-ій групі (9 

місяців) в порівнянні з ІІ-ою групою (5 місяців). 



Між досліджуваними групами гімнасток спостерігаються 

статистично значущі відмінності (p<0,05) за результатами першого та 

другого тестування ЗФП. При вихідному тестуванні статистично значущі 

відмінності у гімнасток різного віку спостерігались за присіданням 

(завдання № 3) – Н(2;36)= 12,491, р=0,002, стрибком із місця (завдання № 

5) – Н(2;36)= 15,711, р=0,0004 і стійкою на пів пальцях (завдання № 6) – 

Н(2;36)= 9,903, р=007. Установлено наступні статистично значущі (p<0,05) 

відмінності між показниками гімнасток: 3 і 4 років – за руховими тестами 

№ 5 (U=28,5; p=0,003) та № 6 (U=22; p=0,001); 3 і 5 років – за руховими 

тестами № 3 (U=3; p=0,001), № 5 (U=1; p=0,001) та № 6 (U=0,5; p=0,0005); 

4 і 5 років – за руховими тестами 3 (U=29; p=0,018) та 6 (U=18,5; p=0,003). 

При контрольному тестуванні зафіксовано статистично значущі (p<0,05) 

відмінності за присіданням (завдання № 3) – Н(2;36)= 12,413, р=002, висом 

на гімнастичній стінці (завдання № 4) – Н(2;36)= 12,053, р=002, стрибком 

із місця (завдання № 5) – Н(2;36)= 16,151, р=00003 і стійкою на пів 

пальцях (завдання № 6) – Н(2;36)= 19,515, р=0001. Зафіксовано такі 

статистично значущі (p<0,05) відмінності між гімнастками залежно від 

віку: 3 і 4 років – за руховими тестами № 5 (U=22; p=0,001) та № 6 

(U=28,5; p=0,003); 3 і 5 років – за руховими тестами № 3 (U=3; p=0,001), № 

4 (U=3; p=0,001), № 5 (U=1; p=0,0003) та № 6 (U=0,5; p=0,0005); 4 і 5 років 

– за руховими тестами № 3 (U=29; p=0,018), № 4 (U=28,5; p=0,017) та № 5 

(U=18,5; p=0,003). 

Тестування з спеціальної фізичної підготовки, включало 10 завдань, 

спрямованих на визначення рівня розвитку гнучкості, сили, витривалості, 

координації та технічної підготовки, а саме три елементи складності тіла: 

стрибок «свічка» на 360°, бокова рівновага та поворот в шпагаті лежачи з 

нахилом вперед на 360°. Доведено наявність статистично значущих 

(p<0,05) відмінностей між показниками гімнасток залежно вік віку в 

чотирьох завданнях з десяти: завдання № 3 - (H(2;36)=10,142, p=0,006), № 



4 - (H(2;36)=15,264, p=0,0005), № 5 - (H(2;36)=11,804, p=0,003), № 6 - 

(H(2;36)=14,523, p=0,0007). Установлено статистично значущі (p<0,05) 

відмінності між показниками гімнасток при виконанні наступних рухових 

завдань: 3 та 4 років – за виконанням завдань № 3 (U=22,5; p=0,006) та № 4 

(U=30,5; p=0,023); 4 та 5 років – у завданнях № 4 (U=35; p=0,009), № 5 

(U=41; p=0,05) та № 6 (U=36; p=0,011); 3 та 5 років – у завданнях № 3 

(U=6,5; p=0,003), № 4 (U=2; p=0,001), № 5 (U=5,5; p=0,003) та № 6 (U=0; 

p=0,0004). 

Це свідчить про більшу однорідність груп відповідно до вікового 

розвитку. Результати тестування із спеціальної фізичної підготовки 

показали відмінність між гімнастками І-ої та ІІ-ої групи, оскільки 

відрізнялися за часом початку занять гімнастикою та тривалістю 

опанування руховими діями та вправами.  

Результати тестування спеціальної фізичної та технічної підготовки 

підтвердили нашу гіпотезу про те, що ранній початок занять позитивно 

впливає на розвиток спеціальних фізичних якостей, притаманних 

художній гімнастиці та опанування елементів складності тіла, що в 

подальшому матиме вплив на результативність виконання змагальних 

вправ юними спортсменками, адаптовані програми потрібно будувати 

окремо для кожної вікової групи. 

Ключові слова: рання спеціалізація, художня гімнастика, початкова 

підготовка, гімнастки, технологія, програма підготовки. 
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The dissertation is devoted to the problem of building the educational and 

training process in rhythmic gymnastics at the stage of initial training in 

connection with the tendency to early specialization. 

One of the ways to improve the system of training in Olympic sports is to 

focus on the individual inclinations and abilities of each individual athlete when 

choosing a sports specialization. For the formation of specialization requires 

certain prerequisites. Identification, formation and development of individual 

abilities is influenced by a number of factors. For complex coordination sports, 

and directly rhythmic gymnastics, at the present stage of their development is 

characterized by early specialization. Early start of sports is a prerequisite for 

extremely high achievements in sports. 

Early sports specialization is associated with the general progress of 

sports activities - the complexity of technology, tactics, rapid growth of sports 

results, to achieve which requires more and more time. This requires the coach 

to recruit into sports groups from an earlier age, which is typical for sports such 

as rhythmic gymnastics, gymnastics, swimming, diving, synchronized 

swimming, figure skating, where specialization usually begins in preschool age. 

. The problem of early sports specialization is devoted to the work of specialists 

in sports theory and certain sports: rhythmic gymnastics, gymnastics; power 

types and martial arts; handball. A special place is occupied by research related 

to determining the age of the beginning of sports. 

The issue of early specialization and the beginning of sports is debatable. 

On the one hand, there is a significant "rejuvenation" of certain sports, often 

boys and girls show results that exceed world records. On the other hand, 

modern sports are characterized by sports longevity. According to VI Chudinov, 

there is a certain constant of the beginning of specialization, experience of 



trainings and age zones of the maximum achievements in various kinds of 

sports. Some experts believe that to achieve high results, children need to 

specialize as adults; others consider it necessary to first acquire special skills 

and abilities; others deny the need for early sports specialization. There is also 

the opinion that early specialization can be considered as training to create a 

base of motor skills of the child. In rhythmic gymnastics there are many 

different programs for beginners, aimed at: music and movement; technical 

training; on the development of physical qualities and their manifestations. 

Modern rhythmic gymnastics is characterized by the involvement of children in 

sports from 3-5 years. In order to avoid forcing the training of young gymnasts, 

creating conditions for further sports improvement, there is a need to conduct 

research and obtain up-to-date data on the age of training and features of 

training of young athletes. The existing curriculum for CYSS, SDYUSHOR and 

SHVSM does not take into account current trends in the development of 

rhythmic gymnastics. 

The lack of a unified approach to the training of beginners, the reduction 

of the age of children who come to sports sections, and the tendency to early 

specialization necessitate the creation of an adapted program for children in 

rhythmic gymnastics. This has led to the relevance of research. 

The dissertation was performed in accordance with the Plan of research 

work of NUFVSU for 2016-2020 on topic 2.11 "Statodynamic stability as a 

basis for technical training of those engaged in gymnastics" (№ state 

registration 0116U001612), and the Plan of research work of NUFVSU for 

2021 - 2025 on the topic 2.10 "Rationalization of the training process in 

gymnastics (№ state registration 0121U108308). The contribution of the 

dissertation, as a co-executor of the topic, was to develop and justify an adapted 

training program for young gymnasts in rhythmic gymnastics, taking into 

account current trends of rejuvenation of the age of the beginning of sports. 



The purpose of the work is to investigate and substantiate the objective 

preconditions for early specialization and the age of the beginning of classes in 

complex coordination sports and to develop an adapted training program for 

beginners on the example of rhythmic gymnastics. 

Objectives of the study: 

1. To analyze the peculiarities of training athletes in complex 

coordination sports and rhythmic gymnastics and to study the problem of early 

specialization according to special literature and the Internet. 

2. Investigate the age characteristics of preschool children, the age of the 

beginning of sports, the duration of achievements and the complexity of the 

technical skills of the world's leading athletes with difficulty ordinary sports and 

rhythmic gymnastics. 

3. To substantiate the objective prerequisites for early specialization and 

the age of the beginning of classes in complex coordination sports and rhythmic 

gymnastics. 

4. To substantiate and develop the adapted program of comprehensive 

preparation of young gymnasts taking into account age features of development 

of children of preschool age and necessity of early specialization and to check 

its efficiency. 

The object of research is the early specialization and training of novice 

athletes in complex coordination sports and rhythmic gymnastics. 

The subject of the research is the preconditions of early specialization and 

the age of the beginning of classes in complex coordination sports and rhythmic 

gymnastics, the program of comprehensive training of young gymnasts. 

Research methods: 

1. The analysis of scientific-methodical and special literature, normative 

documents, data of the Internet was carried out for the purpose of revealing of 

urgency of the questions which have been solved during research, the 

theoretical substantiation of the purpose and tasks of work. The analysis of 



features of preparation of sportswomen in difficult coordination kinds of sports 

and rhythmic gymnastics is carried out, the problem of early specialization is 

studied. 

2. The analysis of curricula on complex coordination sports and protocols 

of competitions in rhythmic gymnastics allowed to establish the lack of 

methodological recommendations for the training of gymnasts of preschool age 

(3-5 years). 

3. The biographical method was aimed at analyzing the sports career of 

the world's leading athletes in complex sports on the duration of sports 

achievements, changes in the complexity of technical skills, determining the age 

of the beginning of rhythmic gymnastics, the duration of sports careers of 

highly qualified gymnasts, the optimal age of high sports. achievements. 

4. The survey, conducted by a survey of rhythmic gymnastics coaches 

and parents of novice athletes, allowed to find out the opinion of coaches of 

different qualifications on the issue of early specialization, to identify the main 

differences in the opinions of coaches and parents, to determine the optimal 

structure and direction of training of novice athletes. 

5. Pedagogical observation was carried out on the activities of novice 

girls in the training process to determine the impact of an adapted training 

program for gymnasts 3-5 years. 

6. The purpose of the pedagogical experiment was to implement, test and 

determine the effectiveness of our proposed training program for preschool 

athletes (3-5 years). Pedagogical testing included testing of general and special 

physical training in order to determine the dynamics of physical, technical, 

musical-rhythmic training after the introduction of an adapted training program 

for athletes. 

7. The method of expert evaluations allowed to identify the opinions of 

experts on the importance of the tasks to be solved at the stage of initial training 

in rhythmic gymnastics. The preference method was used. To assess the 



consistency of opinions, the Kendall concordance coefficient (W) was used and 

the criterion χ2 was calculated at the significance level p <0.05. 

8. To determine the significance of body elements and the number of 

elements of the main groups of difficulty (jumps, balances, turns), an analysis of 

the video of competitive compositions of athletes born in 2014-2016, who at the 

time of the study was 3-5 years. 

9. Methods of mathematical statistics were used to process the results of 

the study. Methods for calculating the arithmetic mean, standard deviation - S, 

Student's criterion - tcrit were used. 

The scientific novelty of the dissertation is that for the first time: 

- the approach to training young athletes in exercises in rhythmic 

gymnastics, complex in coordination, which consists in the use of 

macromethodology as a functional set of long-term programs for learning and 

mastering the "school of movements", basic level, specialization, arbitrary and 

final programs, and development of physical qualities in combined with 

technical training based on the interaction of the main goals and specific goals 

of sports training of gymnasts, the basics of which are proposed by Boloban V .; 

- taking into account the complexity of teaching complex coordination 

exercises of young gymnasts in rhythmic gymnastics, the developed technology 

contains the following components: the purpose and objectives of training; 

features of development of motor skills, didactic principles and rules of training, 

methods, means, forms and ways of the organization of employment; options, 

sequence, complexity and regulation of training, correction of errors in the 

learning process, control and correction of the process and quality of training, 

learning outcome; 

- substantiated and developed the structure and content of the adapted 

program of comprehensive training of young athletes 3-5 years, taking into 

account the age characteristics of preschool children and the need for early 

specialization, which contains three blocks and is designed for 43 weeks, and 



allows to form basic movements, expand motor training of children and create a 

foundation for special non-subject and subject ethnic training in gymnastics. 

The peculiarity of the program is to take into account the time for learning new 

elements and consolidation of the studied material, eliminating monotony in the 

work; basic elements for learning do not require significant development of 

physical qualities, in the process of training physical qualities develop 

gradually, which avoids forcing the training process. 

- it is proved that modern tendencies of complication of the program of 

competitions and formation of the calendar of competitions from 5-6 years in 

rhythmic gymnastics promoted distribution of tendency of early specialization 

and age of the beginning of employment in difficult coordination kinds of 

sports; 

- the concept of early specialization in modern conditions of development 

of complex sports and rhythmic gymnastics is defined, as a stage of acquisition 

of the basic base of motility and development of a large number of motor 

actions and technical elements which are a basis of formation of special base of 

gymnasts at the subsequent stages of preparation; 

- the objective preconditions of early specialization and age of the 

beginning of employment in difficult coordination kinds of sports and rhythmic 

gymnastics are substantiated, age features of development of children of 3-5 

years as a basis of perfection of the maintenance of a stage of initial preparation 

in modern conditions of increase of complexity of technical skill are 

investigated; 

- data on the duration of sports achievements and the complexity of 

technical skills of the world's leading athletes in complex coordination sports 

and rhythmic gymnastics in particular in the process of long-term training; 

- the debatable issue of early specialization in sports and the need to take 

it into account in the modern system of training athletes in complex 

coordination sports and rhythmic gymnastics in particular was confirmed. 



The practical significance of the research is related to the development of 

a program for beginners specializing in rhythmic gymnastics, which is 

recommended and tested in the training process, and allows the coach to recruit 

in groups of 3-5 years, children to master the basic elements of technology, 

expand motor and technical arsenal actions, to create a base of physical training, 

taking into account age features and comprehensive basic training to carry out 

activities on orientation and early specialization of young gymnasts. 

The practical recommendations developed in the course of work are 

offered for use by trainers of CYSS, SC, SDYUSHOR on rhythmic gymnastics 

for groups of initial preparation for the sportsmen beginning training in 3-5 

years. 

The research results were introduced into the educational process of the 

Department of Sports Gymnastics of the National University of Physical 

Education and Sport of Ukraine when teaching the discipline "Theory and 

methods of teaching the chosen sport (rhythmic gymnastics)" in the 2nd and 3rd 

years (December 2020). The obtained data can be used by rhythmic gymnastics 

coaches, which will significantly increase the effectiveness of sports training. 

The results of the research were tested and implemented in the practice of 

training gymnasts of the initial training group of the RK CYSS "Avangard" 

(December 2020). 

Analysis of scientific and methodological literature and practical 

experience shows a tendency to early specialization in many sports and 

differences of opinion on the age of the beginning of sports and the content of 

the training program at the initial stage of training. For complex coordination 

sports, martial arts, some cyclic and game sports, a characteristic trend is the 

decrease in the age of the beginning of classes by 1-3 years. This requires a 

review of the content and structure of the initial stage of preparation. 

It is determined that in rhythmic gymnastics in terms of complexity of the 

competition program and the formation of the competition calendar from 5-6 



years, early specialization should be considered as a stage of acquiring basic 

motor skills and mastering a large number of motor actions and technical 

elements. stages of preparation. 

At the beginning of rhythmic gymnastics at the age of 3-5 years it is 

necessary to take into account the age characteristics of the physical and 

psychological development of the child, which is the key to sports longevity. 

Preschool age is characterized by active formation of the nervous, skeletal, 

cardiovascular system. At the initial stage of training it is also necessary to take 

into account the specifics of the sport and the qualities that are leading in 

rhythmic gymnastics, especially flexibility, coordination skills, which are the 

basis for mastering individual movements and actions and competitive 

composition with and without objects. 

In modern conditions of development of complex sports and rhythmic 

gymnastics there is a direct tendency to early specialization and reducing the 

age of the beginning of sports, which is confirmed by the results of a 

questionnaire survey of coaches and analysis of biographies of leading 

gymnasts. There is an increase in sports experience to achieve high sports 

results and reduce the age of the first demonstration of sports success in sports. 

The study of biographies and analysis of the sports career of the world's 

leading athletes in rhythmic gymnastics, was directed to determine the age of 

the beginning of sports, the age of success, the duration of a sports career. We 

studied the sports biographies of champions, prize-winners and finalists of the 

World Rhythmic Gymnastics Championships in the period from 1963 to 2018, 

and finalists of the Olympic Games in the individual program from 1984 to 

2016. The data showed age differences in the beginning of classes, first 

successes, the highest achievements and sports experience of highly qualified 

gymnasts. The optimal age of achievement of high sports results in rhythmic 

gymnastics is determined - 19 years, sports experience has changed in the 

direction of increase from 3 to 18 years, training of gymnasts lasts for 14-16 



years. On average, leading gymnasts started gymnastics at the age of 4-5, some 

athletes at the age of 3. 

The questionnaire of trainers showed the need to develop and implement 

an adapted program of initial training in rhythmic gymnastics, taking into 

account the reduction of the age of the beginning of classes. It is noted that early 

specialization is both an objective trend (53%) and remains a problem of 

modern sports (43%). The duration of one training session for beginners and the 

number of classes per week for gymnasts 3, 4 and 5 years were determined. At 

the same time, most coaches support the beginning of rhythmic gymnastics 

classes at 4 years old. 

The analysis of rhythmic gymnastics curricula for the period 1955–1999 

also shows a tendency to decrease the age of the beginning of classes and the 

minimum age of enrollment in the rhythmic gymnastics section from 10-11 

years in 1955 to 5-6 years in 1999. The number of hours devoted to mastering 

the program material by gymnasts has increased by 43%. The program material 

of the 1st year of study has undergone significant changes. It includes mastering 

different types of walking and running, various inclines and waves, jumps, 

balances, turns, subject training. The current rhythmic gymnastics program, 

which was approved in 1999, is outdated and does not take into account the 

development trends of rhythmic gymnastics. 

The analysis of videos was conducted to study the significance of body 

elements in the performance of competitive compositions by young gymnasts 

for their primary learning in rhythmic gymnastics and revealed elements of 

body complexity, which trainers prefer to learn at the initial stage: jumping 

touching and rotating around 360º (n = 13), lateral balance (n = 17), turn in the 

twine with a forward tilt and on the pass (n = 15). 

Determining the objective trends in the development of rhythmic 

gymnastics in relation to the initial training allowed to justify the need to 

develop an adapted training program for young gymnasts. 



At the beginning of rhythmic gymnastics at the age of 3-5 years, a 

necessary condition for sports longevity is to take into account the age 

characteristics of the physical and psychological development of the child. 

The proposed approach and technology of teaching young athletes 

exercises in rhythmic gymnastics are based on the methodology of 

macromethods of training in complex sports as a functional set of long-term 

training programs for exercises "school of movements", basic level, 

specialization, arbitrary and final programs, and development of physical 

qualities. with technical training based on the interaction of the main goals and 

specific goals of sports training of gymnasts. 

The structure and content of the adapted program of comprehensive 

training of young athletes 3-5 years old, taking into account the age 

characteristics of their development, the need for early specialization and trends 

in rhythmic gymnastics. The program contains three blocks and is designed for 

43 weeks and includes program material on physical, technical non-subject and 

further subject training, dance and musical-rhythmic training. 

The results of the pedagogical experiment proved the effectiveness of our 

proposed adapted program for girls 3, 4 and 5 years. As of September 1, 2019, 

groups of initial training for girls 3 (born in 2016 - n = 6) and 4-5 years old were 

formed (born in 2015 - n = 11, born in 2014 - n = 5) who worked under the 

proposed program. From January 1, an additional group was formed (there was 

an additional recruitment to the initial training groups), which trained according 

to the same program (born in 2016 - n = 4, born in 2015 - n = 7, born in 2014 - n 

= 4). Testing of general physical training involved 7 tasks aimed at determining 

the level of flexibility (tasks 1 and 2), strength (tasks 3 and 4), speed and 

strength (task 5) and coordination skills, namely balance (tasks 6 and 7). 

The results of control testing were statistically significant (p <0.05) 

improved compared to baseline. According to the results of control testing, 

there is a statistical significance (p <0.05) for all exercises 1-7 in girls of the 1st 



group. In the third (maximum number of squats for 10 s) and fourth (height on 

the gymnastic wall, c) tasks of the gymnast of the II group showed the best 

result in the initial testing (5 (4; 7) - task №3), and the same result with the 

gymnasts And groups and in the problem №4 - 8 (7; 8). In the control testing, 

gymnasts of both groups showed approximately the same result, however, in 

contrast to gymnasts of group I, the increase in indicators of gymnasts of group 

II in all tests was statistically insignificant (p> 0.05). Positive differences were 

determined, which are statistically significant (p <0.05) in both groups of 

gymnasts 4 years, in all tests, except № 5: test № 1 (temp = 2.8, at p <0,05 - I-a 

group; z = 2,366; p = 0,018– II group), № 2 (temp = 6,4, at p <0,05– I-a group; 

temp = 4,8, at p <0,05 - Group II), № 3 (temp = 5.6, at p <0.05– Group I; temp 

= 4.8, at p <0.05 - Group II), № 4 (temp = = 4.8, at p <0.05– 1st group; temp = 

4.5, at p> 0.05 - 2nd group), № 6 (temp = 5.9, at p <0, 05 - 1st group, temp = 

4.7, at p <0.05 - 2nd group), № 7 (grazing on the right leg, temp = 3.7, at p 

<0.05– 1st group; z = 2,366; p = 0,018 - II group; grazes on the left leg, temp = 

3,9, at p <0,05– I group; z = 2,366; p = 0,018 - II group ). Statistically 

significant (p <0.05) differences were determined for all indicators in the tests 

of the first group of gymnasts 3 years: tests № 1-7 (z = 2,201; p = 0.028). In the 

second group of statistically significant (p> 0.05) differences were not observed, 

which may be due to a longer time of learning movements and exercises in the 

first group (9 months) compared with the second group (5 months). 

There were statistically significant differences (p <0.05) between the 

studied groups of gymnasts according to the results of the first and second 

testing of ZFP. During the initial testing, statistically significant differences in 

gymnasts of different ages were observed by squatting (task № 3) - H (2; 36) = 

12,491, p = 0,002, jumping from a place (task № 5) - H (2; 36) = 15,711, p = 

0.0004 and stable on half fingers (task № 6) - H (2; 36) = 9,903, p = 007. The 

following statistically significant (p <0.05) differences between gymnasts' 

indicators were found: 3 and 4 years - according to motor tests № 5 (U = 28.5; p 



= 0.003) and № 6 (U = 22; p = 0.001); 3 and 5 years - according to motor tests 

№ 3 (U = 3; p = 0,001), № 5 (U = 1; p = 0,001) and № 6 (U = 0,5; p = 0,0005); 

4 and 5 years - on motor tests 3 (U = 29; p = 0,018) and 6 (U = 18,5; p = 0,003). 

During the control testing, statistically significant (p <0.05) differences in 

squats (task № 3) - H (2; 36) = 12,413, p = 002, height on the gymnastic wall 

(task № 4) - H (2; 36) were recorded. ) = 12,053, p = 002, jump from place (task 

№ 5) - H (2; 36) = 16,151, p = 00003 and stand on half fingers (task № 6) - H 

(2; 36) = 19,515, p = 0001. The following statistically significant (p <0.05) 

differences between gymnasts depending on age were recorded: 3 and 4 years - 

on motor tests № 5 (U = 22; p = 0.001) and № 6 (U = 28.5; p = 0.003 ); 3 and 5 

years - according to motor tests № 3 (U = 3; p = 0,001), № 4 (U = 3; p = 0,001), 

№ 5 (U = 1; p = 0,0003) and № 6 (U = 0.5; p = 0.0005); 4 and 5 years - 

according to motor tests № 3 (U = 29; p = 0.018), № 4 (U = 28.5; p = 0.017) 

and № 5 (U = 18.5; p = 0.003). 

Testing on special physical training included 10 tasks aimed at 

determining the level of development of flexibility, strength, endurance, 

coordination and technical training, namely three elements of body complexity: 

jump "candle" by 360, lateral balance and twist in the twine lying with a tilt 

forward by 360. The presence of statistically significant (p <0.05) differences 

between the indicators of gymnasts depending on age in four tasks out of ten 

was proved: task № 3 - (H (2; 36) = 10,142, p = 0,006), № 4 - (H (2) ; 36) = 

15.264, p = 0.0005), № 5 - (H (2; 36) = 11.804, p = 0.003), № 6 - (H (2; 36) = 

14.523, p = 0.0007) . There were statistically significant (p <0.05) differences 

between the performance of gymnasts when performing the following motor 

tasks: 3 and 4 years - by performing tasks № 3 (U = 22.5; p = 0.006) and № 4 

(U = 30.5 ; p = 0.023); 4 and 5 years - in problems № 4 (U = 35; p = 0.009), № 

5 (U = 41; p = 0.05) and № 6 (U = 36; p = 0.011); 3 and 5 years - in tasks № 3 

(U = 6.5; p = 0.003), № 4 (U = 2; p = 0.001), № 5 (U = 5.5; p = 0.003) and № 6 

( U = 0; p = 0.0004). 



This indicates greater homogeneity of groups according to age 

development. The results of testing for special physical training showed a 

difference between gymnasts of the 1st and 2nd groups, as they differed in the 

time of the beginning of gymnastics classes and the duration of mastering motor 

actions and exercises. 

The results of testing special physical and technical training confirmed 

our hypothesis that the early start of classes has a positive effect on the 

development of special physical qualities inherent in rhythmic gymnastics and 

mastering the elements of body complexity, which will further affect the 

effectiveness of competitive exercises by young athletes. build separately for 

each age group. 

Key words: early specialization, rhythmic gymnastics, initial training, 

gymnasts, technology, training program. 
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