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Сергіївни на тему «Початкова підготовка дітей в складнокоординаційних видах 

спорту з урахуванням об’єктивних передумов ранньої спеціалізації (на 

матеріалі художньої гімнастики)», представлену на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт. 

 

Актуальність обраної теми. Актуальність теми дисертаційного дослідження 

визначається сучасним розвитком художньої гімнастики як виду спорту. Вивчення 

чинників, що впливають на ефективність тренувального процесу гімнасток є однією 

з проблем спортивної науки. 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. 

Зміни, які відбулися упродовж останнього десятиліття у художній гімнастиці, 

потребують удосконалених підходів до організації навчально-тренувального 

процесу. Проблема ранньої спеціалізації не лише не втрачає своєї актуальності, але 

й формує нові запити, зумовлені тенденціями розвитку світової художньої 

гімнастики та досягненнями сучасної науки і техніки.  

Проведений автором аналіз науково-методичної літератури дозволив 

встановити, що існує протиріччя між потребами навчально-тренувального процесу 

та рівнем його науково-методичного забезпечення. Автор вказує на відсутність 

єдиного підходу щодо підготовки початківців, зменшення віку дітей, які приходять 

до спортивних секцій, та тенденція до ранньої спеціалізації, що зумовлює 

необхідність створення для дітей адаптованої програми з художньої гімнастики.  

Отже, актуальність проблеми та її недостатня розробленість зумовили вибір 

теми дисертаційного дослідження: «Початкова підготовка дітей в 

складнокоординаційних видах спорту з урахуванням об’єктивних передумов 

ранньої спеціалізації (на матеріалі художньої гімнастики)». 



 2 

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. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертацій. Наукові положення, висновки і рекомендації 

сформульовані в дисертаційній роботі достатньо обґрунтовано. Вірогідність 

результатів забезпечена адекватністю методів дослідження, достатньою кількістю 

досліджуваних, коректною статистичною обробкою експериментальних даних, а 

також позитивним ефектом впровадження результатів роботи в практику. 

Позитивним є впровадження експериментальної програми для початківців у 

тренувальний процес, що 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. 

Висновки, сформульовані в роботі, відповідають поставленим завданням, 

випливають зі змісту дисертаційного дослідження. Їх об’єктивність і новизна не 

викликають сумніву. 

Теоретична і практична значущість результатів дослідження. Значення 

результатів роботи полягає в обґрунтуванні програми для початківців та 

встановлення закономірностей розвитку рухових здібностей та навчання на етапі 

ранньої спеціалізації. 

Автором вперше: 

− обґрунтовано об’єктивні передумови ранньої спеціалізації та вік початку 

занять у складнокоординаційних видах спорту та художній гімнастиці, 
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досліджено вікові особливості розвитку дітей 3-5 років як підґрунтя 

вдосконалення змісту етапу початкової підготовки у 

складнокоординаційних видах спорту та художній гімнастиці в сучасних 

умовах підвищення складності технічної майстерності; 

− 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 запропонованої програми є врахування часу для 

навчання новим елементам та закріплення вивченого матеріалу, усунення 

монотонності в роботі. Запропоновані базові елементи для розучування не 

потребують значного розвитку фізичних якостей, в процесі підготовки 

фізичні якості розвиваються поступово, що дозволяє уникнути 

форсування процесу 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. 

Матеріали дослідження можуть використовуватися у практиці роботи 

тренерів-викладачів, як дані для лекційного викладу у навчальних закладах фізичної 

культури, а також у розробці навчально-тренувальних програм з художньої 

гімнастики.  

Основні наукові положення дисертаційної роботи використані в теоретичних 

курсах дисциплін НУФВСУ: «Теорія і методика викладання обраного виду спорту 

(художня гімнастика)» на 2-му та 3-му курсах (грудень 2020 р.). 

Результати досліджень апробовано і впроваджено в практику підготовки 

гімнасток групи початкової підготовки РК ДЮСШ «Авангард» (грудень 2020 р.), що 

відображено у актах впровадження. 
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Оцінка змісту дисертації, її завершення в цілому. Дисертаційну роботу 

викладено на 274 сторінках тексту, вона складається з анотацій, вступу, п’яти 

розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних літературних 

джерел (190 джерел, 25 з яких - іноземні), 12 додатків. Робота ілюстрована 44 

таблицями і 17 рисунками. 

Вступ відображає стан наукової проблеми, її значущість, підстави та вихідні 

дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження, мету, 

завдання, об’єкт і предмет дослідження, наукову новизну, практичне значення 

результатів, особистий внесок здобувача, апробацію дисертації, публікації. 

У першому розділі «Проблема організації початкової підготовки в 

складнокоординаційних видах спорту з урахуванням вікових особливостей 

юних спортсменок» зроблений висновок про необхідність перегляду змісту та 

структури початкового етапу підготовки юних гімнасток. 

Даний розділ є основою для визначення об’єкта, предмета дослідження і 

формулювання завдань. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» наведено методи й 

етапи дослідження, спрямовані на вирішення завдань дисертаційної роботи, а також 

відомості про контингент учасників дослідження. 

У третьому розділі «Обґрунтування необхідності розробки адаптованої 

програми навчання юних гімнасток в художній гімнастиці» встановлено, що в 

сучасних умовах розвитку складнокоординаційних видів спорту і гімнастики 

художньої 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.  

Матеріали розділу стали методологічною основою для розробки адаптованої 

програми навчання юних гімнасток. 
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У четвертому розділі «Розробка адаптованої програми навчання юних 

гімнасток на етапі початкової підготовки та перевірка її ефективності» у 

результаті досліджень встановлено, що рання спеціалізація повинна розглядатися 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. 

Результати педагогічного експерименту довели ефективність запропонованої 

автором адаптованої програми для дівчат 3, 4 та 5 років. Результати контрольного 

тестування стастично значуще покращилися у порівнянні з вихідним. Результати 

тестування із спеціальної фізичної підготовки показали відмінність між гімнастками 

І-ої та ІІ-ої групи, які відрізнялися за часом початку занять гімнастикою та 

тривалістю опанування руховими діями та вправами. Це свідчить про можливість 

ранньої спеціалізації в художній гімнастиці для набуття необхідного рівня розвитку 

фізичних якостей та опанування базових елементів перед початком змагальної 

діяльності в 6 років. 

У п’ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 

здійснено узагальнення експериментальних даних і теоретичний аналіз. Це 

дозволило сформулювати висновки та рекомендації щодо підвищення ефективності 

процесу підготовки юних гімнасток. 

Таким чином, дисертація є завершеною науковою працею у якій системно 

викладені матеріали дослідження. 

Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій 

здобувача в опублікованих працях. Матеріали дослідження повно опубліковані в 

17 наукових працях, з них 4 статті у фахових виданнях України (4 з яких включено 

до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus), 1 стаття у науковому 

періодичному виданні Чорногорії, яке включено до міжнародної наукометричної 

бази Scopus, 9 публікацій апробаційного характеру, 3 публікації, які додатково 

відображають наукові результати дисертації. 

Особистий внесок здобувача в спільно опублікованих наукових працях 

полягав в аналізі спеціальної літератури, організації та проведенні 
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експериментальної роботи, статистичному аналізі та інтерпретації отриманих 

результатів, підготовці матеріалів до друку. Внесок співавторів полягав в організації 

напрямів дослідження, обговоренні результатів та формулюванні висновків. 

Основні положення дисертаційної роботи були представлені і обговорені на 

ХІ–ХІІІ міжнародній конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух» 

(Київ, 2018–2020), І–III Всеукраїнській електронній науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у 

фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії (Київ, 2018–2020), 26 

міжнародному семінарі з олімпійських досліджень для аспірантів (Греція, 2018), 

щорічних науково–практичних конференціях кафедри інноваційних та 

інформаційних технологій у фізичній культурі та спорті, тренерського факультету 

Національного університету фізичного виховання і спорту України (2018–2020). 

 

Зауваження щодо змісту дисертації. До дисертаційної роботи є деякі 

дискусійні зауваження: 

1. Спостерігається деяка розбалансованість об’єкта і предмета дослідження. 

Якщо об’єкт дослідження – процес початкової підготовки, а предмет 

характеристика об’єкта, то які характеристики вивчалися? 

2. Вимагає пояснення дизайн педагогічного експерименту. Як здійснювався 

відбір в групи, яка з груп була експерементальною яка контрольною? Які 

відмінності були у підготовці експериментальної і контрольної груп, які 

фактори контролювалися в експерименті. 

3. Бажано вказувати за якими ключовими словами здійснювався пошук 

джерел, які бази даних аналізувалися, яка кількість джерел проаналізовано. 

4. Необхідно пояснити: чому представлений в таблиці 4.16 (С 143) 

порівняльний аналіз виконання тестів гімнастками 3 (n=10), 4 (n=18) та 5 

(n=8) років здійснений за сукупним результатом, а не окремо за групами, а 

далі після таблиці по тексту: більш детальний аналіз дозволив встановити 

наступні статистично значущі (p<0,05) відмінності між показниками 

гімнасток? 
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017 - @isu.rHa Kynbrypa i cuopr.

O$iqiftHufi ououeur: AoKroP HaYK
: frisz.troro BtlxoBanH-fl i crlopry,
upoQecop, npo$ecop raQeapu reoPiT
i vreroAlaru Qisuvnoro BI4xoBaHHtr
XaprircrKoro naqionalbHoro
neAaroriqHoro yninepcurery
iuesi f. C. Cxonopolra o4o /L- Xyaoirifi O. M.

#yWlDq"P';}P-=<'fe

SJI{:IIAI{,' c ' '


	vidguk_opponent_Duka(kolchin).pdf
	rec_Khudolii_PhD



