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Комісія, створена згідно з Наказом ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України № 251-заг. від 30.08.2021 р., у складі: 

заступника завідувача кафедри інноваційних та інформаційних технологій у 

фізичній культурі і спорті, доцента, кандидата педагогічних наук Бишевець 

Наталії Григорівні (голова) та рецензентів: доктора наук з фізичного 

виховання і спорту, професора, проректора з науково-педагогічної роботи 

НУФВСУ Борисової О.В., кандидата наук з фізичного виховання і спорту, 

доцента кафедри історії та теорії олімпійського спорту НУФВСУ Сиваш І.С., 

проаналізувала результати та повноту виконання здобувачем ступеня доктора 

філософії, аспірантом кафедри кіберспорту та інформаційних технологій (до 

30.08.2021 року – кафедра інноваційних та інформаційних технологій у 

фізичній культурі і спорті) Колчин Марією Сергіївною освітньо-наукової 

програми, індивідуального плану наукових досліджень, ознайомилася з 

текстом дисертації та опублікованими науковими статтями і тезами за 

напрямом дисертації, а також заслухала доповідь основних положень 

дисертаційної роботи здобувача у вигляді презентації на фаховому семінарі та 

відповіді здобувача на запитання учасників фахового семінару. 
 

Актуальність теми дисертації. Одним з сучасних напрямів 

удосконаленням системи підготовки в олімпійському спорті є орієнтація на 

індивідуальні задатки і здібності кожного конкретного спортсмена при виборі 

спортивної спеціалізації. Виявлення, формування і розвиток індивідуальних 

здібностей відбувається під впливом низки чинників. Для складно-



координаційних видів спорту, та безпосередньо художньої гімнастики, на 

сучасному етапі їх розвитку притаманна рання спеціалізація.  

Дисертаційна робота присвячена проблемі досліджень об’єктивних 

передумов ранньої спеціалізації та віку початку занять у складно-

координаційних видах спорту та розробці адаптованої програми підготовки 

початківців на прикладі художньої гімнастики.  

Рання спортивна спеціалізація пов'язана із загальними тенденціями та 

змінами спортивної діяльності  ̶̶  ускладненням техніки, тактики, швидким 

зростанням спортивних результатів. Набір в спортивні групи  відбувається в 

ранньому віці, що є типовим для низки видів спорту: художня та спортивна 

гімнастика, плавання, стрибки у воду, синхронне плавання, фігурне катання на 

ковзанах, теніс, де спеціалізація зазвичай починається в дошкільному віці. 

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. Відсутність 

єдиного підходу щодо підготовки початківців та тенденція до ранньої 

спеціалізації зумовлюють необхідність створення для дітей адаптованої 

програми з художньої гімнастики, що і обумовило актуальність досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими планами, 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 

адаптованої програми підготовки юних гімнасток  в художній гімнастиці з 

урахуванням сучасних тенденцій омолодження віку початку занять спортом. 

Наукова новизна одержаних наукових результатів. Наукова новизна 



дисертаційної роботи полягає в тому, що здобувачем вперше: 

- обґрунтовано підхід до навчання юних спортсменок складним за 

координацією вправам в художній гімнастиці, що ґрунтується на 

методологічному обґрунтуванні макрометодики навчання вправам в складно-

координаційних 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; 

- враховуючи складність навчання складно-координаційним вправам 

юних гімнасток в художній гімнастиці розроблена технологія навчання вправам 

складним за координацією 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 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. Використовуються методи відповідні даній віковій категорії. Це 

дозволяє закласти міцний фундамент до вивчення елементів складності тіла;  

- доведено що сучасні тенденції ускладнення програми змагань та 

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



набуттю поширення тенденції ранньої спеціалізації і віку початку занять в 

складно-координаційних видах спорту; 

- визначено поняття ранньої спеціалізації в сучасних умовах розвитку 

складно-координаційних 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 складно-координаційних видах спорту та художній гімнастиці, 

досліджено вікові особливості розвитку дітей 3-5 років як підґрунтя 

вдосконалення змісту етапу початкової підготовки у складно-координаційних 

видах спорту та художній гімнастиці в сучасних умовах підвищення складності 

технічної майстерності; 

- визначено та доповнено дані щодо тривалості спортивних досягнень та 

складності технічної майстерності провідних спортсменок світу зі складно-

координаційних видів спорту та художньої гімнастики в процесі багаторічної 

підготовки; 

- підтверджено дискусійність питання щодо ранньої спеціалізації в спорті 

та необхідність її врахування в сучасній системі підготовки спортсменів в 

складно-координаційних видах спорту та художній гімнастиці зокрема. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в розширенні 

системи знань щодо початкової підготовки дітей в складно-координаційних 

видах спорту, обґрунтуванні передумов ранньої спеціалізації як чинника, що 

впливає на побудову тренувального процесу початківців на сучасному етапі, 

обґрунтуванні підходів до побудови програм підготовки початківців з 

урахуванням ранньої спеціалізації.  

Практичне значення отриманих результатів. 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 здобувачем, запропоновані для 

використання тренерами ДЮСШ, СДЮШОР, спортивних клубів з художньої 

гімнастики для груп початкової підготовки з урахуванням віку початку занять  

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.). 

Ступінь обґрунтованості і достовірності положень та висновків, 

сформульованих у дисертації. Достовірність і обґрунтованість результатів 

дослідження та основних висновків дисертації забезпечується сучасною 

методологічною базою, репрезентативністю вибірки, застосуванням комплексу 

взаємодоповнюючих методів дослідження та їх адекватністю поставленим меті 

та завданням, статистичною вірогідністю отриманих даних, коректним 

використанням методів математичної статистики, експериментальною перевіркою.  

Дисертанткою використано сучасні методи досліджень, які відповідають 

поставленій меті: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури та 

дослід тренерської практики, опитування, відеоаналіз, метод експертних 

оцінок, метод тестів та контрольних завдань, педагогічний експеримент та 

методи математичної статистики обробки отриманих даних.  

Достовірність результатів дослідження підтверджується інформативністю 

обраних методів, достатньою кількістю учасників дослідження, тривалістю 

досліджень та методами математичної статистики. 

Дисертація складається з анотації, вступу, 5 розділів, висновків, 



практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків.  

У вступі дисертації обґрунтовано актуальність обраної теми роботи, 

окреслено зв’язок роботи з науковими планами, темами, сформульовано об’єкт, 

предмет, мету, завдання, методи дослідження, розкрито наукову новизну, 

практичне значення роботи, наведені основні аспекти апробації результатів 

дослідження, вказана кількість публікацій.  

У першому розділі «Проблема організації початкової підготовки  в 

складно-координаційних видах спорту з урахуванням вікових особливостей 

юних спортсменок» проведено аналіз науково-методичної літератури, 

узагальнено відомості про особливості початкової підготовки в спорті на 

сучасному етапі, розглянуті питання ранньої спеціалізації та інтенсифікації 

підготовки у сучасному спорті. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» описано й 

обґрунтовано систему взаємодоповнюючих методів дослідження, етапи 

виконання дослідження, а також інформація щодо організації досліджень та 

досліджуваного контингенту.  

Дослідження проведено з три етапи з послідовним вирішенням 

поставлених завдань.  

В анкетуванні брали участь 51 тренер з України, Росії, США, ОАЄ, 

Казахстану, Португалії. В опитуванні прийняли участь 46 батьків дітей, що 

займаються в групах початкової підготовки 1-го року навчання у відділеннях 

ДЮСШ, СДЮШОР, СК. 

 Було  проаналізовано біографії 183 спортсменок, що посіли 1-10 місця в 

абсолютній першості чемпіонатів світу з художньої гімнастики в 

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

ігор в індивідуальній програмі з 1984 по 2016 рр. 

Проаналізовано відеозапис 20 змагальних композицій, виконаних 

гімнастками 2014-2016 р.н. на всеукраїнських та міжнародних змаганнях в Україні. 

В педагогічному експерименті для визначення ефективності впровадження 

програми проведено тестування, в якому брали участь 36 дівчат 3-5 років.  

У третьому розділі « Обґрунтування необхідності розробки адаптованої 



програми навчання юних гімнасток в художній гімнастиці» представлені 

результати опитування тренерів. Відзначено збільшення спортивного стажу для 

досягнення високих спортивних результатів та зменшення віку початку 

демонстрації перших спортивних успіхів в спорті. 

Проаналізовані програми з художньої гімнастики, які свідчать про 

тенденції до зменшення віку початку занять та мінімального віку зарахування 

до секції художньої гімнастики. Визначено об’єктивні тенденції розвитку 

художньої гімнастики щодо початкової підготовки. Це дозволило здобувачеві 

обґрунтувати необхідність розробки адаптованої програми навчання юних гімнасток. 

У четвертому розділі «Розробка адаптованої програми навчання юних 

гімнасток на етапі початкової підготовки та перевірка її ефективності» 

обґрунтовано підхід та технологія навчання юних спортсменок складним за 

координацією вправам в художній гімнастиці, що ґрунтується на 

макрометодиці навчання вправам в складно-координаційних 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.  

Здобувачем 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. Результати педагогічного експерименту довели 

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

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

здійснено узагальнення результатів дисертаційного дослідження, окреслено їх 

практичну та теоретичну значущість, висвітлено дискусійні питання. Зіставлено 

наукові дані, які отримані практично із наявними у наукових джерелах. На 

підставі цього сформульовано наукові положення новизни. 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях. 

За темою дисертаційної роботи опубліковано 17 наукових праць, з них 4 статті 

у фахових виданнях України (3 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 праці додатково відображають наукові 

результати дисертації (додаток 1). 

Конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових 

результатів, що виносяться на захист. Дисертаційна робота є особистим 

науковим надбанням здобувачки. Разом із науковим керівником було 

проаналізовано наукову літературу, визначено тему, визначено мету і 

завдання дослідження, розроблено експериментальну модель і протоколи 

досліджень, сформульовано висновки. Автором самостійно відібрано 

учасників дослідження, особисто проведено всі етапи експериментальної 

роботи та аналіз отриманих результатів досліджень. Дисертанткою 

проведено узагальнення експериментальних даних, представлення 

результатів на наукових конференціях, а також написання статей.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні й практичні 

результати роботи були представлені в доповідях і повідомленнях на науково-

практичних конференціях різного рівня: ХІ–ХІV Міжнародних конференціях 

«Молодь та олімпійський рух» (Київ, 2018–2021); 26th International seminar on 

Olympic studies for postgraduate students (Olympia, 2019); II–III Всеукраїнських 

електронних конференціях «Інноваційні та інформаційні  технології у фізичній 

культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії» (Київ, 2019–2020); науково-

методичних конференціях кафедри інноваційних та інформаційних технологій 

у фізичній культурі і спорті (Київ, 2018–2021). 

За рішенням Вченої ради Національного університету фізичного 

виховання і спорту України від 30 серпня 2021 року (протокол № 12) та наказу 

ректора НУФВСУ (№ 251-заг. від 30.08.2021 р.), фаховий семінар з попередньої 

експертизи дисертації відбувся 16.09.2021 р. на кафедрі кіберспорту та 

інформаційних технологій під головуванням заступника завідувача кафедри, 

кандидата педагогічних наук, доцента Бишевець Н. Г. та рецензентів (доктора 

наук з фізичного виховання і спорту, професора Борисової О.В., кандидата наук 

з фізичного виховання і спорту, доцента Сиваш І.С.), а також запрошених 



науково-педагогічних працівників кафедри кіберспорту та інформаційних 

технологій Національного університету фізичного виховання і спорту України.  

Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення. Дисертаційна 

робота Колчин Марії Сергіївни «Початкова підготовка дітей в складно-

координаційних видах спорту з урахуванням об’єктивних передумов ранньої 

спеціалізації (на матеріалі художньої гімнастики)» є закінченим науковим 

дослідженням, у якому отримані нові наукові результати. Принципових 

зауважень щодо дисертації немає, окремі незначні помилки не зменшують 

загальну цінність дисертації. 

Відповідність дисертації вимогам, що пред’являються до дисертацій 

на здобуття ступеня доктора філософії. Дисертаційна робота Колчин Марії 

Сергіївни «Початкова підготовка дітей в складно-координаційних видах спорту 

з урахуванням об’єктивних передумов ранньої спеціалізації (на матеріалі 

художньої гімнастики)» є дослідженням, яке містить експериментальні дані 

щодо вдосконалення процесу побудови початкової підготовки дітей в складно-

координаційних видах спорту з урахуванням об’єктивних передумов ранньої 

спеціалізації (на матеріалі художньої гімнастики). Застосування адаптованої 

програми всебічної підготовки дівчат 3-5 років з урахуванням вікових 

особливостей розвитку дітей дошкільного віку дозволяє сформувати базові 

рухи, розширити рухову підготовку дітей та створити фундамент для 

спеціальної безпредметної та предметної підготовки в гімнастиці.  

Враховуючи актуальність представленого дослідження, його достатній 

методологічний рівень, новизну одержаних результатів, теоретичне і практичне 

значення, можна зробити висновок, що дисертаційна робота Колчин Марії 

Сергіївни є самостійною завершеною науковою роботою і відповідає вимогам 

пункту 10 Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 

року № 167 (із змінами), та може бути рекомендована до захисту на здобуття 

ступеня доктор філософії за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. 

 

 



ВИСНОВОК  

Розглянувши дисертаційну роботу Колчин Марії Сергіївни «Початкова 

підготовка дітей в складно-координаційних видах спорту з урахуванням 

об’єктивних передумов ранньої спеціалізації (на матеріалі художньої 

гімнастики)» та наукові публікації за темою дисертації, визначивши 

особистий внесок у всіх зарахованих за темою дисертації наукових 

публікаціях, опублікованих із співавторами, а також за результатами 

попередньої експертизи (фахового семінару), вважаємо, що робота є 

актуальною, являє собою повністю закінчену наукову працю, під час 

підготовки якої застосовувалися сучасні методи досліджень, має наукову 

новизну, практичне значення, відповідає поставленій меті та містить 

обґрунтовані висновки. В роботі відсутні порушення академічної 

доброчесності. Дисертаційна робота повністю відповідає вимогам, 

передбаченим п. 10 Тимчасового порядку присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 

06 березня 2019 року, стосовно дисертацій на здобуття ступеня доктора 

філософії та може бути рекомендована до офіційного захисту в 

спеціалізованій вченій раді.  

Комісія рекомендує ректору НУФВСУ порушити клопотання перед 

МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради для розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Колчин Марії Сергіївни у складі:  

Голова спеціалізованої вченої ради: Кашуба Віталій Олександрович, 

завідувач кафедри кінезіології та фізкультурно-спортивної реабілітації 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор 

наук з фізичного виховання і спорту, професор; м. Київ.  

Рецензент: Борисова Ольга Володимирівна, проректор з науково-

педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту 

України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор; м. Київ. 

Рецензент: Сиваш Ірина Сергіївна, доцент кафедри історії та теорії 

олімпійського спорту Національного університету фізичного виховання і спорту 

України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; м. Київ.  



Опонент: Худолій Олег Миколайович, професор кафедри теорії та 

методики фізичного виховання Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди, доктор наук з фізичного виховання та 

спорту, професор; м. Харків. 

Опонент: Сосіна Валентина Юріївна, завідувач кафедри хореографії та 

мистецтвознавства Львівського державного інституту фізичної культури імені 

Івана Боберського, кандидат педагогічних наук, професор; м. Львів. 

 
 

 



Додаток 1 
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації 
1. Шинкарук О, Колчин М. Динаміка віку початку занять художньою 

гімнастикою та досягнення високих спортивних результатів з урахуванням 
об’єктивних передумов розвитку виду спорту. Фізична культура, спорт та 
здоров’я нації: зб. наук. праць. Вип. 6 (25). Житомир: Видавець Євенок О.О.; 
2018. с. 192-9. Фахове видання України. Здобувачеві належить безпосередня 
участь у визначенні мети та завдань дослідження, обґрунтуванні етапів його 
проведення, аналізі отриманих даних; співавтору належить участь у 
обговоренні результатів дослідження та оформленні наукової праці. 

2. Колчин М . Ретроспективний аналіз програм початкової підготовки з 
художньої гімнастики. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 
2019;(3):18-23. DOI:10.32652/tmfvs.2019.3.18-23. Фахове видання України, яке 
включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. 

3. Колчин М, Шинкарук О. Визначення оптимального віку початку занять 
художньою гімнастикою. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 
2019;(4):9-14. DOI:10.32652/tmfvs.2019.4.9-14. Фахове видання України, яке 
включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. Здобувачеві 
належить безпосередня участь у визначенні мети та завдань дослідження, 
обґрунтуванні етапів його проведення, аналізі отриманих даних; співавтору 
належить участь у обговоренні результатів дослідження та оформленні 
наукової праці. 

4. Дука (Колчин) М, Шинкарук О. Рання спеціалізація та обґрунтування 
віку занять художньою гімнастикою в умовах сучасного розвитку спорту. 
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 
2021;3(55):90-102. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2021-03-90-102 Фахове 
видання України, яке включено до міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus. Здобувачеві належить безпосередня участь у визначенні мети та 
завдань дослідження, обґрунтуванні етапів його проведення, аналізі отриманих 
даних; співавтору належить участь у обговоренні результатів дослідження 
та оформленні наукової праці. 

5. Byshevets N, Shynkaruk O, Stepanenko O, Serhiyenko K, Iakovenko O, 
Kolchyn M, et al. Formation knowledge and skills to apply non-parametric methods 
of data analysis in future specialists of physical education and sports. Sport Mont. 
2021;19(S2):171-5. DOI 10.26773/smj.210929. Наукове періодичне видання 
Чорногорії, яке включено до міжнародної наукометричної бази Scopus. 
Особистий внесок здобувача полягає у проведенні дослідження. Внесок 
співавторів – участь у визначенні мети та завдань дослідження, 
обґрунтуванні етапів його проведення, аналізі отриманих даних,  обговоренні 
результатів дослідження та оформленні наукової праці. 

https://doi.org/10.26773/smj.210929


Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 
1. Шинкарук ОА, Колчин МС. Рання спеціалізація в 

складнокоординаційних видах спорту на сучасному етапі розвитку спорту (на 
матеріалі художньої гімнастики). В: Молодь та олімпійський рух: зб. тез доп. 
11-ї Міжнар. конф. молодих вчених [Інтернет]; 2018 Квіт 10-12; Київ. Київ: 
НУФВСУ; 2018. с. 222-3. Доступно: https://uni-
sport.edu.ua/sites/default/files/rozklad/zbirnyk_tez_2018.pdf Особистий внесок 
здобувача полягає у постановці мети та завдань, проведенні дослідження. 
Внесок співавторів – участь в обговоренні результатів дослідження. 

2. Kolchyn M. Dynamics of the beginning of early gymnastics and achieving 
great sports results with objective trends of the Olympic sports development. In: 
Material of 26th International seminar on Olympic studies for postgraduate students. 
Olympia; 2019. p. 188-98. 

3. Колчин МС, Шинкарук ОА. Сучасні тенденції зміни  віку початку 
занять та досягнення найвищої майстерності спортсменок в художній 
гімнастиці як чинник, що обумовлює ранню спеціалізацію. В: Інноваційні та 
інформаційні  технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та 
ерготерапії. Матеріали 2-ї Всеукр. електрон. конф. з міжнар. участю; 2019 Квіт 
18; Київ. Київ: НУФВСУ; 2019. с. 26-7. Особистий внесок здобувача полягає в 
постановці завдань дослідження, визначенні методів та узагальненні даних. 
Внесок співавторів – в організації окремих напрямків дослідження. 

4. Шинкарук ОА, Колчин МС. Урахування анатомо-фізіологічних 
особливостей організму дітей в художній гімнастиці. В: Шинкарук ОА, 
редактор. Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, 
фізичній терапії та ерготерапії. Матеріали 2-ї Всеукр. електрон. наук.-практ. 
конф. з міжнар. участю; 2019 Квіт 18; Київ. Київ: НУФВСУ; 2019. с. 65-7. 
Особистий внесок здобувача полягає у проведенні дослідження, формулюванні 
висновків. Внесок співавтора – участь в обговоренні результатів дослідження. 

5. Шинкарук ОА, Колчин МС. Дослідження динаміки віку початку занять 
художньою гімнастикою та досягнення високих спортивних результатів. В: 
Молодь та олімпійський рух: зб. тез доп. 12-ї Міжнар. конф. молодих вчених 
[Інтернет]; 2019 Трав 17; Київ. Київ: НУФВСУ; 2019. с. 195-6. Доступно: 
https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/zbirnyk_tez_0.pdf 
Особистий внесок здобувача полягає у постановці мети та завдань, проведенні 
дослідження. Внесок співавторів – участь в обговоренні результатів 
дослідження. 

6. Колчин МС, Шинкарук ОА. Сучасні підходи до підготовки гімнасток-
початківців з урахуванням змін навчальних програм для ДЮСШ, СДЮШОР та 
ШВСМ з художньої гімнастики. В: Шинкарук ОА, редактор. Інноваційні та 
інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та 
ерготерапії. Матеріали 3-ї Всеукр. електрон. наук.-практ. конф. з міжнар. 

https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/rozklad/zbirnyk_tez_2018.pdf
https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/rozklad/zbirnyk_tez_2018.pdf
https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/zbirnyk_tez_0.pdf


участю; 2020 Квіт 8; Київ. Київ: НУФВСУ; 2020. с. 20-1. Особистий внесок 
здобувача полягає у постановці мети та завдань, проведенні дослідження. 
Внесок співавторів – участь в обговоренні результатів дослідження. 

7. Шинкарук ОА, Колчин МС. Значущість елементів складності тіла в 
процесі розучування юними гімнастками та складання змагальної композиції на 
початковому етапі підготовки. В: Шинкарук ОА, редактор. Інноваційні та 
інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та 
ерготерапії. Матеріали 3-ї Всеукр. електрон. наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю; 2020 Квіт 8; Київ. Київ: НУФВСУ; 2020. с. 37-8. Особистий внесок 
здобувача полягає у проведенні дослідження, формулюванні висновків. Внесок 
співавтора – участь в обговоренні результатів дослідження. 

8. Шинкарук ОА, Колчин МС. Визначення значущості елементів 
складності тіла при виконанні змагальних композицій юними гімнастками для 
їх базового розучування в художній гімнастиці. В: Молодь та олімпійський рух: 
зб. тез доп. 13-ї Міжнар. конф. молодих вчених [Інтернет]; 2020 Трав 16; Київ. 
Київ: НУФВСУ; 2020. с. 112-3. Доступно: 
http://www.unisport.edu.ua/content/naukovi-konferenciyi-ta-seminary Особистий 
внесок здобувача полягає в постановці завдань дослідження, визначенні 
методів та узагальненні даних. Внесок співавторів – в організації окремих 
напрямків дослідження. 

9. Колчин МС. Обґрунтування побудови адаптованої програми 
початкової підготовки юних спортсменок в художній гімнастиці. В: Молодь та 
олімпійський рух: зб. тез доп. 14-ї Міжнар. конф. молодих вчених [Інтернет]; 
2021 Трав 19; Київ. Київ: НУФВСУ; 2021. с. 118-9. Доступно: 
http://www.unisport.edu.ua/content/naukovi-konferenciyi-ta-seminary 
Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

1. Шинкарук О, Колчин М. Проблема ранньої спеціалізації в художній 
гімнастиці на сучасному етапі розвитку спорту. Актуальні проблеми фізичного 
виховання та методики спортивного тренування. 2017;(4);72-8. Вінниця: 
Планер; 2017. URI: http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/359. 
Особистий внесок здобувача полягає у проведенні дослідження, формулюванні 
висновків. Внесок співавтора – участь в обговоренні результатів дослідження. 

2. Колчин МС, автор. Особливості побудови індивідуальних композицій з 
урахуванням індивідуально-типологічних особливостей спортсменок в 
художній гімнастиці. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий 
твір № 88949. 2019 Трав 24. 

3. Шинкарук ОА, Колчин МС, автори. Динаміка віку початку занять 
художньою гімнастикою та досягнення високих спортивних результатів з 
урахуванням об’єктивних передумов розвитку виду спорту. Свідоцтво про 
реєстрацію авторського права на науковий твір № 88950. 2019 Трав 24.

http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/359
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