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Анотація. Недостатній розвиток активної гнучкості у спортсменів при дуже високому рівні пасив-
ної рухливості в суглобах може свідчити про ймовірність отримання травм і порушень опорно-рухового 
апарату. У роботі досліджувався рівень розвитку активної та пасивної рухливості окремих суглобів, а та-
кож визначалися показники їх дефіциту у спортсменок різного віку, які займаються художньою гімнасти-
кою. Отримані показники порівнювалися з результатами обстеження гімнасток лікарями Львівського об-
ласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, даними медичних карток, отриманими травмами та пору-
шеннями опорно-рухового апарату спортсменок.  
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Постановка проблеми. Високий рівень гнучкості – необхідний чинник для занять таки-
ми видами спорту як художня і спортивна гімнастика, акробатика, фігурне катання, стрибки у 
воду, де дуже важливий сумарний розвиток рухливості у всіх суглобах. У цих видах спорту 
оптимальний рівень гнучкості забезпечує більш якісне та ефективне виконання змагальної 
композиції, впливає на систему підрахунку кінцевого результату, дозволяє спортсменові по-
казати легке, плавне виконання елементів, проявити високу координацію та загальну свободу 
рухів, здійснювати якісний самоконтроль [1].  

У зв’язку з сучасними тенденціями художньої гімнастики, проблема високого рівня ро-
звитку гнучкості набуває особливого значення. Порівняльний аналіз правил змагань двох олі-
мпійських циклів (2006 – 2009 рр. і 2009 – 2012 рр.) дозволив констатувати зміни, які відо-
бражають характер сучасних тенденцій і вимог до виконання елементів з великою ампліту-
дою рухів у композиціях гімнасток. Особливо це стосується нахилів, хвиль, стрибків і рівно-
ваг, у яких, згідно з сучасною технікою і вимогами правил змагань, понад половину елементів 
мають виконуватися з дуже великою амплітудою рухів у кульшових суглобах і хребті [11].   

Екстраординарний, перебільшений розмах рухів у суглобах є одним із чинників ризику 
виникнення травм і порушень опорно-рухового апарату (ОРА). Особливо це проявляється в 
умовах великих фізичних навантажень, стресових ситуацій, невідповідного розвитку фізич-
них якостей, дисбалансу в показниках сили і гнучкості симетричних половин тіла.  

 Однак на думку J. V. Conti [12], серед факторів ризику, виділених безпосередньо в ху-
дожній гімнастиці, раціональною побудовою тренувального процесу можна уникнути: 

- дисбалансу в показниках сили і гнучкості правої і лівої половини тіла; 
- значної диспропорції між показниками активної та пасивної рухливості у кульшо-

вих суглобах правої і лівої кінцівки; 
- частково нерівномірного навантаження на м’язи симетричної половини тіла (особ-

ливо на етапі попередньої базової підготовки); 
- зменшення дефіциту активної гнучкості. 
Таким чином, усунення факторів ризику, які можуть бути причиною травм і порушень 

ОРА і опосередковано пов’язані з недостатнім, надмірним або нерівномірним розвитком гну-
чкості, а також сили відповідних м’язових груп, дозволить оптимізувати процес підготовки 
гімнасток, сприятиме збереженню їх здоров’я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. Аналіз науково-методичної 
літератури показав, що надмірна рухливість у суглобах є однією з умов досягнення високих 
спортивних результатів, особливо в художній гімнастиці та суміжних видах спорту [2, 5, 6, 9]. 
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Виконання значних, а особливо одноманітних тренувальних навантажень, у яких реалі-
зація рухових завдань неможлива без досягнення граничної амплітуди рухів у суглобах, може 
призводити до хронічних захворювань і порушень ОРА, таких як деформації, «переломи вна-
слідок втоми», остеопороз, остеохондроз, міжхребцеві грижі [1, 7].  

В. М. Платонов [10] вважає, що надмірна гнучкість може спричинити до негативні на-
слідки – дестабілізувати суглоби й підвищити ризик травмування. М.Дж. Альтер [1] та інші 
автори у своїх дослідженнях дійшли висновку, що гіпермобільність суглобів може призводи-
ти до гіперактивних захисних рефлексів і таким чином збільшувати ризик травмування. На 
думку спеціалістів, гіпермобільність може бути так само небезпечна, як і недостатня гнуч-
кість (ригідність) суглобів. Ригідність грудного відділу хребта є підґрунтям для розвитку ос-
теохондрозу [1, 4]. 

Дуже обережно треба ставитися до вибору виду спорту для дітей із суглобовою гіпер-
мобільністю. З одного боку, фізичне навантаження їм необхідне для розвитку м’язів, а з дру-
гого – надмірне навантаження може спричинити появу симптомів захворювання. Суглобова 
гіпермобільність часто є одним з обов’язкових критеріїв відбору дітей 5−7 років у секцію ху-
дожньої гімнастики [3]. Безвідповідальна експлуатація природних особливостей таких дітей 
та відсутність контролю може мати негативні наслідки (звичні вивихи, тяжкі травми) [4, 9]. 
А.Є. Батуєва зі співавторами [3] обстежили велику групу дітей віком 6−12 років, які були ві-
дібрані в секцію художньої гімнастики, у більшості з яких був виражений міотонічний син-
дром у поєднанні з іншими неврологічними проявами та рентгенологічними ознаками ната-
льної травми шийного відділу хребта. Саме таких дітей, у яких зафіксована надзвичайна гну-
чкість на фоні вираженої м’язової гіпотонії, відбирають у дитячих садках тренери з гімнасти-
ки. Як показує досвід спеціалістів, частина цих дітей, внаслідок великих фізичних наванта-
жень, можуть компенсувати свій фізичний дефект, досягаючи успіхів у спорті, хоча іноді во-
ни скаржаться на біль голови, шиї та в хребті. Інша частина «особливо гнучких дітей», які за-
ймалися художньою гімнастикою, змушені були залишити навчально-тренувальні заняття у 
зв’язку з наростанням неврологічної симптоматики. 

Загальна гіпермобільність (розхлябаність) може бути явною перевагою для гімнасток-
«художниць», але її наслідками можуть бути порушення пропріорецептивного відчуття, під-
вищений ризик травмування суглобів, періодичне зміщення суглобів, передчасний остеоарт-
роз. Масштаби негативних наслідків залежать від таких чинників як ступінь гіпермобільності, 
фізичний стан організму. Серед факторів ризику виникнення травм і порушень опорно-рухо-
вого апарату виділяють значну диспропорцію між показниками активної та пасивної гнучко-
сті (дефіциту активної гнучкості) [1, 3, 7, 8, 9].  

З одного боку, показники дефіциту активної рухливості (ДАР) характеризують резервні 
можливості спортсмена для збільшення активної гнучкості, з другого – їх величина може свід-
чити про вірогідність виникнення травм і порушень ОРА [1, 7, 8, 10]. 

Ф. Л. Доленко [7] вважає, що специфічний тип суглоба, який своєчасно виявить тренер, 
може слугувати достатньою підставою для того, щоб рекомендувати здібному у всіх інших 
аспектах новачку заняття іншим видом спорту спадкові фактори формування суглобів мо-
жуть виступати як потенційна можливість конкретних рухових проявів та використовуватися 
в окремих видах спорту як пріоритети (наприклад гіпермобільність суглобів у художній гім-
настиці). Що стосується набутих особливостей будови ОРА (вади постави, наслідки перене-
сених травм, дегенеративні зміни), то в цих ситуаціях необхідний індивідуальний підхід до 
кожного конкретного випадку і спортсмена.  

Зв'язок з науковими планами, програмами, темами. Дослідження виконано згідно зі 
Зведеним планом НДР у сфері фізичного виховання і спорту на 2011–2015 рр. Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту за темою 2.7 «Удосконалення системи фізичної і 
технічної підготовки спортсменів з урахуванням індивідуальних профілів їхньої підготовле-
ності» (номер державної реєстрації 0111U006472) та затвердженого тематичного плану Міні-
стерства освіти і науки, молоді та спорту України. 
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Мета – визначення показників дефіциту активної рухливості у спортсменок, які займа-
ються художньою гімнастикою. 

Методи досліджень: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літерату-
ри, педагогічні спостереження, методи отримання емпіричних даних (гоніометрія), методи 
математичної статистики. 

У дослідженні брали участь 108 спортсменок різного віку та спортивної кваліфікації (60 
гімнасток 9–12 років, які займаються за програмою першого і другого розрядів, 48 спортсме-
нок кандидатів у майстри спорту та майстри спорту з художньої гімнастики віком 13–23 ро-
ки). У процесі дослідження в гімнасток вимірювались показники активної та пасивної рухли-
вості в кульшових суглобах за даними гоніометрії, а також активної і пасивної рухливості 
хребта під час виконання згинання, розгинання і латеральних нахилів за даними тестування. 
Крім того, у гімнасток визначались показники стану постави та її порушення за даними візуа-
льного огляду і скринінгу постави за методом Хоулі та Френкса, реєстрували кількість травм і 
порушень ОРА, наявність больових синдромів за даними аналізу медичних карток та опиту-
вання. 

Результати дослідження. Аналіз показників амплітуди активної і пасивної рухливості 
в кульшових суглобах, за даними гоніометрії, дозволяє відзначити, що в гімнасток 9−12 років 
(етап попередньої базової підготовки) та спортсменок 13−23 років між показниками активної 
та пасивної рухливості в кульшових суглобах правої та лівої нижніх кінцівок у всіх трьох ви-
дах рухів зареєстровано значну рухову функціональну асиметрію. 

Результати досліджень свідчать, що з віком і зростанням спортивної кваліфікації у гім-
насток достовірно збільшуються діапазони активної і пасивної рухливості в кульшових су-
глобах правої і лівої ноги під час виконання згинання, розгинання й відведення (р <0,05 − 
<0,001). Особливо значні зміни у збільшенні амплітуди рухів у кульшових суглобах відбува-
ються під час активних і пасивних згинань та відведень (р<0,001). Разом зі збільшенням амп-
літуди рухів у гімнасток зростають коефіцієнти асиметрії (КА) за вказаними показниками. 
Однак достовірність розрізнень між КА у гімнасток молодших і старших розрядів підтне-
рджено лише за показниками активного й пасивного згинання (р≤0,05 − <0,01). При цьому під 
час рухів згинання та відведення зареєстровано правосторонню асиметрію, а під час розги-
нання – лівосторонню. Це пов’язано зі специфікою виконання елементів із переважним про-
явом гнучкості, у яких права нижня кінцівка працює з більшою амплітудою в напрямку впе-
ред і в сторону (згинання і відведення), а ліва – назад (розгинання). Найбільші КА у показни-
ках рухливості кульшових суглобів правої та лівої кінцівок у представниць художньої гімна-
стики зареєстровано під час виконання активних рухів, крім активного розгинання.  

Аналіз показників ДАР у кульшових суглобах під час виконання всіх видів рухів дозво-
ляє відзначити, що в гімнасток 9–12 років вони достовірно вищі, ніж у старших гімнасток (р≤ 
0,05 − <0,001), крім показників ДАР у кульшових суглобах під час розгинання правої ноги, які 
достовірно нижчі (р>0,05), і лівої ноги, які практично не відрізняються від показників спорт-
сменок 13–23 років (р>0,05; табл.1). 

Тобто в кандидатів у майстри спорту (КМС) та майстрів спорту (МС) на фоні високих 
показників пасивної рухливості в кульшових суглобах достовірно вищі (з високим рівнем 
значущості) показники активної рухливості, що в кінцевому результаті дозволяє зафіксувати 
нижчі показники ДАР. Отримані дані можна пояснити збільшенням величини активної рух-
ливості в кульшових суглобах та розвитком силових якостей у спортсменок у результаті спе-
ціального тренування і вікових особливостей розвитку фізичних якостей. Відомо, що чим 
вищі показники ДАР, тим слабше розвинена м’язово-зв’язкова система і тим більше ампліту-
да активних рухів залежить від сили м’язів. 

Разом з тим в усіх гімнасток, яких досліджували, показники ДАР у кульшових суглобах 
лівої ноги під час виконання згинання й відведення достовірно більші, ніж правої (р<0,01 − 
0,001). Цей факт можна пояснити методикою тренування, прийнятою в художній гімнастиці. 
Під час підготовчої і заключної частин навчально-тренувального заняття гімнастки, які за-
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ймаються за програмою КМС та МС, виконують вправи на розвиток активної рухливості 
впродовж 20 хв, пасивної рухливості − у середньому 50−60 хв; гімнастки І–ІІ спортивних роз-
рядів − відповідно 14,5 хв і 21 хв, зберігаючи при цьому приблизно рівномірний розподіл на-
вантаження на обидві кінцівки. Що стосується основної частини тренування, то переважна 
кількість вправ виконується асиметрично з вираженим домінуванням правої кінцівки у вико-
нанні активно-динамічних рухів уперед і в сторону, а лівої – назад. 

Таблиця 1 
Показники активної і пасивної рухливості в кульшових суглобах 

у представниць художньої гімнастики (град.) 
 

Показники Гімнастки  
9–12 років 

Гімнастки  
13–23 років р 

ПН 116,7±15,7 140,3±13,4 <0,001 
ЛН 90,8±9,7 106,1±10,2 <0,001 Активне згинання 

КА(%) 21,6±5,9 24,9±5,2 <0,01 
ПН 165,3±12,6 180,0±9,9 <0,001 
ЛН 133,8±12,3 141,1±12,3 <0,01 Пасивне згинання 

КА(%) 19,0±5,7% 21,4±6,8 ≤0,05 
ПН 48,7±9,1 39,7±11,3 ≤0,05 
ЛН 43,3±7,7 35,0±7,9 <0,001 ДАР під час згинання 

КА(%) 18,7±10,1 26,0±13,7 <0,01 
ПН 30,0±5,4 33,5±7,1 <0,05 
ЛН 38,8±6,9 42,0±5,8 <0,05 Активне розгинання 

КА(%) 21,9±9,4 20,2±12,0 >0,05 
ПН 57,3±7,8 64,8±14,1 <0,05 
ЛН 82,9±21,0 87,0±17,6 <0,05 Пасивне розгинання 

КА(%) 28,4±12,8 24,7±12,7 >0,05 
ПН 27,3±7,4 31,3±11,2 <0,05 
ЛН 44,2±19,1 45,0±15,1 >0,05 ДАР під час розгинання 

КА(%) 32,7±17,5 29,50±18,0 >0,05 
ПН 115,7±20,3 148,0±13,9 <0,001 
ЛН 91,7±7,3 115,8±16,6 <0,001 Активне відведення 

КА(%) 19,7±7,3 21,8±8,5 >0,05 
ПН 164,8±14,9 177,1±11,0 <0,001 
ЛН 136,3±16,1 147,7±16,8 <0,001 Пасивне відведення 

КА(%) 17,5±4,3 16,5±7,6 >0,05 
ПН 49,2±12,1 29,1±7,7 <0,001 
ЛН 44,6±8,9 31,9±7,6 <0,001 ДАР під час відведення 

КА(%) 22,0±12,7 22,3±16,3 >0,05 
 

Примітка. n=108.  
 

КА за показниками ДАР коливаються в таких межах: у гімнасток І–ІІ спортивних роз-
рядів від 18,7±10,1% (під час згинання) до 32,7±17,5% (під час розгинання); у МС та КМС − 
від 22,3±16,3% (під час відведення) до 29,5±18,0% (під час розгинання). Таким чином, найбі-
льші КА за показниками ДАР у кульшових суглобах правої і лівої ноги у представниць худо-
жньої гімнастики зареєстровано під час виконання розгинання. Достовірність розрізнень між 
КА у гімнасток віком 9–12 років і гімнасток 13–23 років підтверджено лише за показниками 
ДАР у кульшових суглобах під час згинання (р<0,01; див. табл. 1).  

Результати проведеного тестування свідчать, що різниця між показниками пасивної і 
активної рухливості хребетного стовпа (ДАР) під час розгинання в гімнасток І–ІІ спортивних 
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розрядів становить 18,4÷31,2 см; у КМС та МС – 34,1÷39,5 см (р<0,001). Латеральна активна 
й пасивна рухливість хребетного стовпа також перевищує норму, встановлену для осіб відпо-
відного віку (В. А. Кашуба, 2003). Крім того, показники характеризуються функціональною 
асиметрією, КА коливаються в межах від 11,6 до 12,8%, і достовірно не відрізняються в гім-
насток різного віку і спортивної кваліфікації (р>0,05). ДАР хребетного стовпа під час вико-
нання нахилів управо і вліво достовірно не відрізняються і становлять у гімнасток І–ІІ спо-
ртивних розрядів під час нахилу вправо – 2,0÷8,4 см, вліво – 2,1÷9,9см; у КМС та МС − від-
повідно 1,6÷11,0 і 2,3÷11,9 см (р>0,05).  

У результаті попередніх досліджень, які полягали в аналізі карт медичного обстеження 
було встановлено, що у 48,9% гімнасток І–ІІ спортивних розрядів і у 57,6% КМС та МС спо-
стерігаються порушення ОРА у вигляді різних відхилень у стані постави. З них сколіотична 
постава зареєстрована у 30,7% гімнасток віком 9–12 років і 37,3% гімнасток віком 13–23 ро-
ки, сколіози І–ІІ ступеня − відповідно у 5,7 і 10,2% гімнасток. У більшості спортсменок було 
відмічено правосторонні сколіотичні викривлення хребта і сколіози (71,7%), ознаки сутулої 
спини – у 10,2% гімнасток І–ІІ спортивних розрядів і 8,5% гімнасток КМС та МС. У гімна-
сток віком 9–12 років середній показник візуального скринінгу постави за картами рейтингу 
Хоулі і Френкса становить 67,1+5,5 бала, у гімнасток віком 13–23 роки – 67,0+5,5 бала 
(р>0,05), що відповідає задовільній поставі. 

Отримані результати підтверджують дані Ф. Л. Доленко [7] про те, що одним із чинни-
ків виникнення сколіозу є підвищена рухливість у суглобах, яка визначає вибір спортивної 
спеціалізації.  

Аналіз показників активної та пасивної рухливості в кульшових суглобах і хребті в гру-
пах гімнасток різної кваліфікації та порівняння їх з результатами обстеження лікарів Львівсь-
кого обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру (ЛОЛФД) свідчить про важливість рі-
вномірного й оптимального розвитку гнучкості та сили для профілактики травм і порушень 
ОРА.  

Аналіз отриманих показників свідчить, що з віком і зростанням спортивної кваліфікації 
достовірно збільшуються діапазони активної і пасивної рухливості в кульшових суглобах пра-
вої і лівої ноги при незначному збільшенні окремих показників рухової функціональної асиме-
трії. При цьому під час рухів згинання та відведення зареєстровано правосторонню асиметрію, 
а під час розгинання – лівосторонню. Показники ДАР у кульшових суглобах у процесі спеціа-
льного тренування достовірно зменшуються, хоча КА (крім КА за показниками ДАР під час 
згинання) залишаються без суттєвих змін. Найбільші КА за показниками ДАР у кульшових су-
глобах правої і лівої ноги у спортсменок зареєстровано під час виконання розгинання. 

У гімнасток І–ІІ спортивних розрядів та у КМС і МС виявлено достовірну різницю між 
показниками ДАР у хребетному стовпі під час виконання розгинання та латеральних нахилів 
управо і вліво (р<0,05−0,01). Слід визнати, що з віком ДАР у хребті достовірно збільшується, 
що пов’язано зі значним збільшенням показників пасивної рухливості у хребті гімнасток ві-
ком 13–23 роки. 

Слабкість м’язів черевного преса і бокових м’язів тулуба при надмірній рухливості хре-
бетного стовпа, ймовірно, може стати однією з причин виникнення порушень постави у пред-
ставниць художньої гімнастики.  

Висновки: 
1. У гімнасток І–ІІ спортивних розрядів показники дефіциту активної рухливості в ку-

льшових суглобах під час виконання всіх видів рухів достовірно вищі, ніж у гімнасток КМС 
та МС (р≤0,05 – <0,001). У процесі спеціального тренування величини дефіциту активної ру-
хливості достовірно зменшуються, що можна пояснити збільшенням показників активної ру-
хливості, сили і віковими особливостями розвитку фізичних якостей.  

2. Коефіцієнти асиметрії за показниками дефіциту активної рухливості в кульшових 
суглобах коливаються в таких межах: у гімнасток віком 9–12 років – від 18,7±10,1 до 32,7± 
17,5%; у гімнасток віком 13–23 роки – від 22,3±16,3 до 29,5±18,0%. З віком дефіцит активної 
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рухливості у хребті під час розгинання достовірно збільшується (р<0,001), що пов’язано з ду-
же значним збільшенням показників пасивної рухливості у хребті. 

3. Показники дефіциту активної рухливості характеризують резервні можливості спо-
ртсменок для збільшення активної гнучкості, а їхні величини можуть свідчити про вірогід-
ність виникнення травм і порушень опорно-рухового апарату. 

4. Аналіз показників активної та пасивної рухливості у кульшових суглобах і хребті в 
групах гімнасток різної кваліфікації та зіставлення їх з результатами обстеження лікарів 
ЛОЛФД свідчить про важливість рівномірного й оптимального розвитку гнучкості та сили 
для профілактики травм і порушень опорно-рухового апарату.  

Перспективи подальших пошуків. Подальші дослідження передбачають розробку про-
грами щодо корекції величини дефіциту активної рухливості для запобігання травмам і по-
рушенням опорно-рухового апарату. 

 
Список літератури 

1. Алтер М. Дж. Наука о гибкости / Майкл Дж. Алтер. – К. : Олимпийская литерату-
ра, 2001. – 423 с. 

2. Бакулина Е. Д. Взаимосвязь изменения правил соревнований и исполнения элемен-
тов в композициях художественной гимнастики : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец] 
13.00.04 / Бакулина Елена Дмитриевна – М., 2006. – 22 с. 

3. Батуева А. Э. Роль изометрических упражнений в реабилитации детей 7–8 лет, 
страдающих диффузной мышечной гипотонией на фоне натальной травмы [Электронный ре-
сурс] / Батуева А. Э., Бондарчук Т. В., Киселева М. Е. // Открытый мир : научно-практичный 
семинар по адаптации двигательной активности. – Режим доступа : http://lib.sportedu.ru/Texts. 
idc?DocID=106868 

4. Беленький А. Г. Гипермобильность суставов и гипермобильный синдром: рас про-
страненность и клинико-инструментальная характеристика : автореф. дис. … д-ра мед. наук / 
А. Г. Беленький. – М., 2004. – 50 с. 

5. Венгерова Н. Н. Профилактика патологий позвоночника гимнасток-художниц на 
этапе углубленной подготовки / Н. Н. Венгерова, И. О. Соловьева // Ученые записки. – 2009. – 
№ 7(53). – С. 23 – 28. 

6. Винер И. А. Подготовка высококвалифицированных спортсменок в художественной 
гимнастике : автореф. дис. …канд. пед. наук. / И. А. Винер; ГАФК им. Лесгафта. – СПб., 2003. 
– 26 с. 

7. Доленко Ф. Л. Спорт и суставы / Феликс Леонтьевич Доленко. – М. : Физкультура и 
спорт, 2005. – 288 с. 

8. Иашвили А. В. Активная и пассивная гибкость у спортсменов различных специаль-
ностей / А. В. Иашвили // Теория и практика физической культуры. – 1982. – № 7. – С. 51 – 52. 

9. Матеріали міжнародної конференції з художньої гімнастики / Л. В. Лєбедева. – Бре-
мен, 2003. – С. 30 – 34. 

10. Платонов В. М. Фізична підготовка спортсмена / Володимир Миколайович Плато-
нов, Марія Михайлівна Булатова. – К. : Олімпійська література, 1995. – 320 с. 

11. Руда І. Є. Зміст сучасних змагальних композицій в художній гімнастиці, як одна з 
причин виникнення травм опорно-рухового апарату / І. Є. Руда // Молода спортивна наука 
України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 267 – 272.  

12. Травмы в художественной гимнастике [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
htpp://www.sportmedicine.ru/books_eng.php 

 
 
 
 
 



Дефіцит активної гнучкості як один із факторів ризику… 223 

ДЕФИЦИТ АКТИВНОЙ ГИБКОСТИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА  
ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ И НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

У ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 
 

Ирина РУДА 
 

Львовский государственный университет физической культуры 
 

Актуальность. Недостаточное развитие активной гибкости у спортсменов при очень высоком уровне пас-
сивной подвижности в суставах может свидетельствовать о вероятности получения травм и нарушений опорно-
двигательного аппарата. В работе исследовался уровень развития активной и пассивной подвижности отдельных 
суставов, а также определялись показатели их дефицита у спортсменок разного возраста, которые занимаются 
художественной гимнастикой. Полученные показатели сопоставлялись с результатами обследования гимнасток 
врачами Львовского областного врачебно-физкультурного диспансера, данным медицинских карт, травмами и 
нарушениями опорно-двигательного аппарата спортсменок. 

 

Ключевые слова: художественная гимнастика, дефицит активной гибкости, травмы, нарушения, опорно-
двигательный аппарат. 

 
 
 

DEFICIT OF ACTIVE FLEXIBILITY AS ONE OF THE RISK FACTORS  
OF INJURIES AND DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN REPRESENTATIVE  

OF RHYTHMIC GYMNASTICS 
 

Iryna RUDA 
 

Lviv State University of Physical Culture 
 

Annotation. Insufficient development of active flexibility in athletes at a very high level of passive mobility of the 
joints may indicate the possibility of injuries and disorders of the musculoskeletal system. The level of active and passive 
mobility of certain joints was examined, deficit indicators in athletes of all ages who are engaged in rhythmic gymnastics 
were de termined. These figures were compared with the results of the gymnasts survey by doctors of Lviv regional sports 
Clinic, according to medical records, injuries and disorders of the musculoskeletal system of athletes. 

 

Key words: rhythmic gymnastics, deficit of active flexibility, injures, disorders, musculoskeletal system. 


