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Актуальність теми. Дисертаційну роботу присвячено одній з важливих 

проблем сучасного спорту – проблемі ранньої спеціалізації. У багатьох видах 

спорту відбір дітей до занять спортом відбувається вже у 3-5 років, що вимагає 

від тренера наявності спеціальних знань і вмінь проведення занять з дітьми 

цього віку. Рання спортивна спеціалізація пов'язана із загальним прогресом 

спортивної діяльності, серед основних чинників якої можна назвати: 

ускладнення техніки виконання спортивних вправ, появу нових складних і 

оригінальних елементів, постійну конкуренцію і швидку зміну лідерів, 

неухильне зростання спортивних результатів, для досягнення яких потрібно все 

більше часу. 

Питання ранньої спеціалізації та початку занять спортом було й лишається 

дискусійним: з одного боку, спостерігається суттєве «омолодження» окремих 

видів спорту, з іншого, ˗ існує певна залежність між часом вибору спортивної  

спеціалізації, стажу тренувань і вікових зон, коли спортсмени можуть 

досягнути максимальних результатів у кожному конкретному виді спорту.  

Проте існує дуже суттєва проблема: на сьогоднішній день дуже мало 

навчальних програм, у яких би були детально розроблені, науково та методично 

обгрунтовані і практично перевірені методичні підходи до навчально-

тренувальних занять з дітьми  етапу початкової підготовки з урахуванням 
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особливостей ранньої спеціалізації. В більшості випадків, набираючи зовсім 

маленьких дітей до занять спортом (3-5 років), тренери користуються 

застарілими методами навчання і виховання, які прописані у не менш 

застарілих навчальних програмах. Це призводить до низки негативних 

наслідків: відсіювання талановитих дітей на початковому етапі підготовки, 

невідповідного вибору спортивної спеціалізації, неправильного розвитку 

окремих фізичних якостей, наявості травм і порушень опорно-рухового апарату 

та ін.   

 Усе вище перераховане вимагає нових підходів до організації навчально-

тренувального процесу юних спортсменів, які займаються 

складнокоординаційними видами спорту, в тому числі й художньою 

гімнастикою. 

У зв’язку з цим не викликає сумніву те, що тема дисертації Дука (Колчин) 

М.С. є актуальною і своєчасною, має практичне і теоретичне значення.  

У процесі дослідження М.С. Дука (Колчин) на основі опитування тренерів 

з художньої гімнастики, вивчення біографічних даних найсильніших 

спортсменок світу, аналізу змагальних композицій та вивчення стану здоров'я й 

рівня розвитку фізичних якостей дітей 3-5 років пропонує адаптовану програму 

всебічної підготовки юних гімнасток з урахуванням вікових особливостей 

розвитку дітей дошкільного віку і необхідності ранньої спеціалізації, яка 

пройшла експериментальну перевірку та виявила свою ефективність.  

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами.  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 
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адаптованої програми підготовки юних гімнасток  в художній гімнастиці з 

урахуванням сучасних тенденцій омолодження віку початку занять спортом. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у 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 
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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 
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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 під час викладання 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.), про що свідчить відповідний акт. 

Основні положення дисертаційної роботи були представлені 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). 

За темою дисертаційної роботи опубліковано 17 наукових праць, 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.  
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 Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна.  

Достовірність ефективності розробленої Дука (Колчин) Марією Сергієвною 

адаптованої програми всебічної підготовки юних гімнасток з урахуванням 

вікових особливостей розвитку дітей дошкільного віку і необхідності ранньої 

спеціалізації обумовлені актуальністю проблеми, забезпечені достатньою 

джерельною базою дослідження, теоретичним, методологічним і 

експериментальним рівнем проведених досліджень. 

Автором чітко визначено мету, об’єкт, предмет і основні завдання 

дослідження, що дало змогу змістовно розподілити матеріали дисертаційного 

здобутку. Методи дослідження інформативні, об’єктивні та відповідають 

поставленим завданням. 

Дисертант використала такі методи дослідження:  

1. Аналіз науково-методичної та спеціальної літератури, нормативних 

документів, даних мережі Інтернет – для виявлення актуальності питань, що 

були вирішені в ході дослідження, теоретичного обґрунтування мети та 

завдань роботи. Було 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, що дозволило встановити 

відсутність методичних рекомендацій стосовно підготовки гімнасток 

дошкільного віку (3-5 років). 

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

провідних спортсменок світу з художньої гімнастики щодо тривалості 

спортивних досягнень, змін складності технічної майстерності, визначення 

віку початку занять цим видом спорту, тривалості спортивної кар’єри 

гімнасток високої кваліфікації, оптимального віку демонстрації високих 

спортивних досягнень. 

4. Опитування  (анкетування) тренерів з художньої гімнастики та батьків 

спортсменок-початківців дало можливість з’ясувати думку тренерів різної 
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кваліфікації стосовно питання ранньої спеціалізації, визначити основні 

розбіжності в думках тренерів та батьків, виявити оптимальну структуру та 

спрямованість підготовки спортсменок-початківців.  

5. Педагогічне спостереження за діяльністю дівчат-початківців в 

тренувальному процесі дало змогу визначити вплив адаптованої програми 

тренування для гімнасток 3-5 років.  

6. Педагогічний експеримент було впроваджено для перевірки та визначення 

ефективності запропонованої адаптованої 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 дітей. 

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. Аналіз відеозапису змагальних композицій спортсменок 2014–2016 років 

народження, яким на момент проведення дослідження було 3-5 років, 

проводився для визначення значущості елементів тіла та кількості 

елементів основних груп складності (стрибки, рівноваги, повороти).  

9. Методи математичної статистики були використані для обробки 

результатів дослідження. Застосовувалися методи обчислення середнього 

арифметичного значення, стандартного відхилення – S, параметричного 

критерію Стьюдента – tcrit. У ході порівняння вибіркових даних також 

застосовувалися критерій Шапіро-Уілкі; непараметричний U-критерій 

Манна-Уілкі; непараметричний Т-критерій Вілкоксона; непараметричний 

Н-критерій Краскела-Уоліса.  

 Достовірність наукових положень обґрунтована тривалістю проведення 

досліджень (з 2017 по 2021 роки); контингентом осіб, які брали участь у 
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експерименті, серед яких провідні  фахівці та судді з різним стажем роботи, 36 

дівчат 2014–2016 р.н. (3-5 років); а також адекватним плануванням досліджень і 

обробкою одержаних матеріалів методами математичної статистики при 

достатній мірі вірогідності. 

Оцінка змісту дисертації, її завдання в цілому і основних положень 

дисертації. Дисертаційна робота складається із анотацій, вступу, п’яти розділів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних літературних 

джерел, та додатків. Дисертацію викладено українською мовою на 262 

сторінках, з них основного тексту – 177 сторінок. У дисертації використано 190 

літературних джерела, 25 з яких - іноземні, 12 додатків. Робота ілюстрована 44 

таблицями та 17 рисунками. 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, вказано на зв'язок 

роботи з науковими планами й темами, сформульовано мету й завдання 

дослідження, визначено об’єкт, предмет, описано методи дослідження, 

розкрито наукову новизну і практичну значущість дисертаційної роботи, 

подано інформацію про особистий внесок здобувача та апробацію результатів 

дисертаційної роботи. 

У першому розділі «Проблема організації початкової підготовки в 

складнокоординаційних видах спорту з урахуванням вікових особливостей 

юних спортсменок» викладено результати теоретичного аналізу й узагальнено 

передовий досвід фахівців з питань особливостей початкової підготовки юних 

спортсменок у видах спорту зі складнокоординаційною структурою рухів 

загалом і в художній гімнастиці зокрема, вивчено вікові особливості дітей 3-5 

років з метою їх урахування в процесі підготовки юних спортсменок, 

розглянуто проблему ранньої спеціалізації та інтенсифікації підготовки у 

сучасному спорті. 

 У другому розділі «Методи та організація дослідження» обґрунтовано 

й описано методи дослідження, адекватні його меті та завданням, визначено 

батарею рухових тестів і контрольних вправ для оцінювання показників 

загальної та спеціальної фізичної підготовленості, а також подано відомості про 
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контингент дітей, які брали участь у досліджені, описано організацію 

дослідження. У хронологічній послідовності викладені чотири етапи 

проведення досліджень. Матеріали другого розділу відповідають 

метрологічним вимогам системи виміру, оцінки й контролю результатів 

наукових досліджень.  

У третьому розділі «Обгрунтування необхідності розробки 

адаптованої програми навчання юних гімнасток в художній гімнастиці» 

відображено результати власних досліджень, у ході яких було визначено 

об’єктивні тенденції розвитку художньої гімнастики, які впливають на процес 

підготовки дівчат на етапі початкової підготовки. На основі аналізу 

практичного досвіду фахівців щодо організації процесу підготовки початківців 

в видах спорту зі складнокоординаційною структурою рухів, а також аналізу та 

узагальнення спортивних біографій видатних спортсменок світу, які займалися 

художньою гімнастикою, ретроспективного аналізу навчальних програм для 

ДЮСШ, СДЮШОР та ШВСМ з художньої гімнастики (1955 – 1999 рр.), 

аналізу відеозаписів змагальних вправ гімнасток-початківців було обґрунтувано 

необхідність розробки адаптованої програми навчання юних гімнасток. 

 

У четвертому розділі «Розробка адаптованої програми навчання юних 

гімнасток на етапі початкової підготовки та перевірка її ефективності» 

автор роботи детально описує адаптовану програму підготовки дітей 3-5 роів у 

художній гімнастиці.    

Розробка адаптованої програми для дітей 3-5 років була спрямована на 

створення умов для дітей даного віку, які обирають заняття художньою 

гімнастикою. Підґрунтям обґрунтування та розробки технології програми 

навчання  юних гімнасток стали результати попередніх досліджень, а також  

методичні підходи та рекомендації, які були запропоновані фахівцями 

художньої гімнастики. Розроблена технологія навчання юних гімнасток 

вправам складним за координацією містить: мету і завдання навчання; 

особливості розвитку рухових умінь, дидактичні принципи і правила навчання, 
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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.  

Адаптована програма всебічної підготовки юних спортсменок 3, 4, 5 років 

з урахуванням їх вікових особливостей розвитку і необхідності ранньої 

спеціалізації включала  три блока та була розрахована на 43 тижні, що дозволяє 

сформувати базові рухи, розширити рухову підготовку дітей та створити 

фундамент для спеціальної безпредметної та предметної підготовки в художній 

гімнастиці. Особливістю запропонованої програми є врахування часу для 

навчання новим елементам та закріплення вивченого матеріалу, усунення 

монотонності в роботі. Експериментальна перевірка розробленої програми для 

гімнасток 3, 4, 5 років свідчить про позитивну динаміку засвоєння програмного 

матеріалу та результатів тестування з загальної,  спеціальної фізичної та 

технічної  підготовки. Це дає змогу автору рекомендувати її для впровадження 

у навчально-тренувальний процес дітей 3-5 років, які займаються художньою 

гімнастикою. 

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

подається обговорення результатів досліджень, де одержані дані узагальнено та 

інтегровано в систему знань щодо доцільності використання розробленої 

адаптованої програми навчання юних гімнасток на етапі початкової підготовки в 

художній гімнастиці з урахуванням проблеми ранньої спеціалізації. 

Сформульовано наукові положення трьох рівнів новизни, а саме: ті, що 

підтверджують, доповнюють, розширюють та отримані вперше. 

Загальні висновки відповідають завданням дисертаційного дослідження. В 

цілому, зміст дисертації свідчать про достатній рівень підготовленості 

дисертантки, досконале володіння методикою дослідження, творчий підхід до 

обраної проблеми, що й дозволило їй обґрунтувати наукову розробку теми та 

розв’язати основні дослідницькі завдання. 

У дисертаційній роботі Дука (Колчин) М.С. зібрано великий цифровий 

матеріал, який представлено у таблицях і рисунках, що свідчить про вміння 
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автора не тільки аналізувати отримані дані, але й використовувати його у 

практичній роботі.  

Недоліки дисертації щодо їх змісту та оформлення. Разом з тим, у 

дисертаційній роботі Дука (Колчин) М.С. присутні й окремі недоліки: 

1. Перелік умовних скорочень слід подавати в алфавітному порядку. 

Крім того автор роботи не подає всі умовні скорочення, що використовуються в 

процесі дослідження, наприклад ГПП, СК та інші, що не внесені до переліку.  

2. В роботі часто зустрічаються повторення однієї тої самої думки 

(Розділ 3 і 4), які можна було би переформулювати іншими словами або взагалі 

не подавати; інформація, що подана в таблицях часто дублюється у рисунках, 

або в тексті роботи. Це призводить до перенасиченості розділів цифровим 

матеріалом (наприклад підрозділ 3.3, таблиці 3.12-3.16). Рис. 4.2 не дає 

уявлення про умовний розподіл підготовки юних гімнасток і вимагає більш 

чіткого пояснення.  

3. Тести з загальної фізичної підготовки, використані автором, скоріше 

свідчать про спеціальну фізичну підготовку 3-5-річних дівчат (наприклад 

рухливість хребта під час згинання, «жабка», ріновага на одній нозі і т.п.). 

4. С.106. Автором роботи приведені досить цікаві факти, що стосуються 

чинників омолодження художньої гімнастики. Однак представлений матеріал 

вимагає систематизації, оскільки серед тенденцій присутні й методичні вказівки 

та рекомендації.   

5. Цифровий матеріал, зокрема показник середнього арифметичного  

слід подавати з однаковою кількістю знаків після коми. Вимагають пояснення 

окремі скорочення під час опису результатів тестування (Розділ 3).  

6. В роботі присутні стилістичні та термінологічні помилки, редакційні 

неточності, помилки перекладу.  

 

Перераховані недоліки та зауваження у переважній більшості носять 

дискусійний характер, суттєво не впливають на науково-методологічний рівень 

дисертації і не знижують її загальної позитивної оцінки та спрямовані, в 

основному, на подальше вдосконалення творчих здібностей здобувача. 
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Висновок про відповідність дисертації встановленим чинним 

вимогам. Дисертаційна робота Дука (Колчин) Марії Сергіївни на тему 

«Початкова підготовка дітей в складнокоординаційних видах спорту з 

урахуванням об’єктивних передумов ранньої спеціалізації (на матеріалі 

художньої гімнастики)» виконана здобувачем особисто, має достатнє 

теоретичне й практичне значення, є самостійним завершеним науковим 

дослідженням, яке за своїм змістом, обґрунтованістю висновків, новизною 

отриманих результатів відповідає спеціальності 017 Фізична культура і спорт, 

вимогам до оформлення дисертації, затвердженим Наказом Міністерства освіти 

і науки України від 12.01. 2017 № 40 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства освіти і науки України № 759 від 31.05.2019) та вимогами 

Тимачсового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 № 167 (зі змінами, 

внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 

та № 608 від 09.06.2021), а її авторка  заслуговує присудження наукового 

ступеня доктор філософії за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт.  

 

 

 

   


