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Актуальність обраної теми дисертації. Кандидатська дисертація 

Ричок Тетяни Миколаївни «Корекція показників фізичного стану школярів з 

вадами слуху засобами туристського багатоборства», безперечно, є 

актуальним науковим дослідженням у вдосконаленні теорії і практики 

адаптивного фізичного виховання. Актуальність цього дослідження чітко 

обґрунтована автором і підтверджується сучасним станом досліджуваної 

проблеми. 

Одним з основних завдань, що визначені в Національній стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, є формування гармонійно 

розвиненої, морально і фізично здорової особистості, яка з відповідальністю 

ставиться до свого здоров’я. 

В Україні за останні роки спостерігається погіршення стану здоров’я 

дітей та молоді (Н. В. Москаленко, 2011–2017; М. В. Дутчак, 2013–2017; 

О. В. Андрєєва, 2014–2017; Т. Ю. Круцевич; 2017). Одним з різновидів 

порушення здоров’я – детермінантів соціального дефекту, соціальної 

недостатності, інвалідності – є порушення сенсорного розвитку. За 

результатами наукових досліджень, людей з вадами слуху нині в Україні 

нараховується понад 100 тисяч осіб, з яких школярі складають 13 % 

(В. В. Щорс, 2013; Міністерство охорони здоров’я України, 2016). 

Аналіз та узагальнення даних наукової літератури свідчить, що 

проблемі організаційно-методичних підходів до уроків фізичної культури 

школярів з вадами слуху присвячено ряд наукових праць. У дослідженнях 

теоретично та експериментально обґрунтовані методики та технології, які 

спрямовані на корекцію порушень моторики школярів (Н. Г. Байкіна, 1998; 



Р. В. Чудна, 2000; С. П. Євсєєв, 2005; Joseph P. Winnick, 2010), профілактику 

та корекцію порушень просторової організації тіла (З. Х. Ахмад Насраллах, 

2008; О. А. Афанасьєва, 2012–2014; В. О. Кашуба, 2014–2017; А. І. Альошина, 

2017; С. П. Савлюк, 2014–2017), розвиток координаційних здібностей 

(І. В. Хмельницька, 2006; А. І. Сторожик, 2016; В. В. Джевага, 2017). 

Згідно з даними наукового пошуку особливу актуальність набувають і 

дослідження, спрямовані на використання інформаційних та мультимедійних 

технологій для осіб з інвалідністю (В. О. Кашуба, О. А. Юрченко, 

Т. О. Хабінець, 2017). У той же час науково-методичне забезпечення цього 

питання все ще залишається недостатнім, хоча існує ряд дослідницьких робіт 

у цьому напрямі (З. Х. Ахмад Насраллах, 2008; А. А. Дяченко, 2010 та ін.). 

Дослідження виконувалося відповідно до Зведеного плану НДР у сфері 

фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. Міністерства України у справах 

сім’ї, молоді та спорту за темою 3.7. «Вдосконалення біомеханічних 

технологій у фізичному вихованні і реабілітації з урахуванням індивідуальних 

особливостей моторики людини», (номер державної реєстрації 0111U001734), 

Плану науково-дослідної роботи Національного університету фізичного 

виховання і спорту України на 2016–2020 рр. за темами 3.13 «Теоретико-

методичні основи здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного 

виховання різних груп населення» (номер державної реєстрації 0116U001615) 

та 3.23 «Здоров’яформуючі технології дітей та молоді у процесі адаптивного 

фізичного виховання (номер державної реєстрації 0116U001620). 

Роль автора (як співвиконавця) полягала у науковому обґрунтуванні та 

розробці технології корекції показників фізичного стану школярів з вадами 

слуху в процесі фізичного виховання. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх викладу в опублікованих працях. Достовірність отриманих 

результатів підтверджується достатньою кількістю обстежених (72 особи), 

обраною методикою організації констатувальної та перетворювальної частин 



експерименту. Отримані дисертантом наукові положення та висновки 

підтверджені шляхом математичної обробки та статистичного аналізу, що 

забезпечує їх обґрунтованість і достовірність. 

 Наукова новизна роботи полягає в тому, що уперше теоретично 

обґрунтовано технологію, спрямовану на корекцію показників фізичного 

стану школярів з вадами слуху засобами туристського багатоборства, яка 

включає: мету, завдання, принципи, умови практичної реалізації, 3 етапи: 

підготовчий, корекційний та підтримуючий, засоби та методи і критерії її 

ефективності; визначено умови (організаційні, дидактичні, соціально-

адаптаційні) впровадження технології корекції показників фізичного стану 

школярів з вадами слуху засобами туристського багатоборства в процес 

фізичного виховання спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату; 

експериментально доведено позитивний вплив засобів туристського 

багатоборства на підвищення рівня показників фізичного та психоемоційного 

стану, рівня теоретичної підготовленості, зниження рівня захворюваності, 

формування мотивів та інтересів до занять оздоровчо-рекреаційною руховою 

активністю; доповнено дані щодо підвищення рівня фізичної підготовленості та 

фізичного здоров’я школярів з вадами слуху; набули подальшого розвитку дані 

про мотиваційні пріоритети до оздоровчо-рекреаційних занять, особливості 

психоемоційного та фізичного стану школярів з вадами слуху. 

Практичне значення роботи полягає у в корекції показників фізичного 

стану школярів з вадами слуху, формуванні мотивації до оздоровчо-

рекреаційної рухової діяльності на основі застосування практичних 

компонентів технології. Впроваджена технологія сприяє ефективності 

організації процесу фізичного виховання, забезпеченню освітньої, виховної, 

оздоровчої спрямованості навчального процесу в умовах спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату. 

Для ефективності засвоєння матеріалу школярами з вадами слуху 

розроблено мультимедіа інформаційно-методичну програму «МotusVita». 

Основні результати дослідження впроваджено у практику навчального 



процесу кафедри біомеханіки та спортивної метрології, кафедри здоров’я, 

фітнесу та рекреації Націoнальнoгo університету фізичнoгo виховання і 

спoрту України (2017), кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного 

виховання Класичного приватного університету (2017), навчально-виховну 

діяльність спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 18 м. Києва 

(2017).  

Упровадження підтверджено відповідними актами та довідками.  

Оцінка змісту дисертації, її завершення в цілому та ідентичності 

змісту автореферату й основних положень дисертації. Аналіз дисертаційної 

роботи засвідчує, що дисертант застосував оригінальний принцип 

структуризації матеріалу, який дозволив охопити всі сторони проведених 

досліджень, результати яких логічно викладені на 298 сторінках, містить 25 

таблиць і 47 рисунків. У роботі використано 304 літературних джерел та 

інформаційних ресурсів. 

Результати дисертаційної роботи мають об’єктивний характер, 

спираються на достатню кількість дослідницького матеріалу, отриманого 

завдяки використанню комплексу інформативних методів, що відповідають 

поставленій меті та завданням дисертації.  

Отримані показники обчислені з використанням методів математичної 

статистики. Позитивної оцінки заслуговує оформлення результатів 

дослідження, варто відзначити логіку викладу та послідовність виконання 

наукового пошуку. 

Висновки випливають зі змісту дисертаційної роботи, їх об’єктивність і 

новизна не викликають сумніву.  

Загальна характеристика роботи. Дисертація складається з переліку 

умовних позначень, вступу, шести розділів, практичних рекомендацій, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Дисертаційна робота 

проілюстрована таблицями, що забезпечує чіткість викладу матеріалу 

дослідження, зручність здійснення порівняльного аналізу експериментальних 

даних, виокремлення основних показників і узагальнення результатів 



дослідження.  

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, 

сформульовано мету, завдання, визначено об’єкт, предмет, розкрито наукову 

новизну та практичну значущість одержаних результатів, а також визначено 

особистий внесок здобувача у спільно опубліковані наукові праці, подано 

інформацію про апробацію і впровадження результатів дослідження, 

визначено кількість публікацій автора за темою дисертації. 

У першому розділі «Корекція фізичного стану підлітків з вадами 

слуху в процесі фізичного виховання як наукова проблема» здійснено 

теоретичний аналіз науково-методичної та спеціальної літератури, здійснено 

систематизацію і узагальнення даних літературних джерел з проблеми 

дослідження. 

Представлено результати аналізу наукових джерел з питань процесу 

активного відтворення системи соціальних зв’язків школярів з вадами слуху 

та їх інтеграцію в соціальне середовище (О. Е. Євсєєва, Л. В. Шапкова, 2000; 

І. О. Когут, 2015) за рахунок активної рухової діяльності. 

Проаналізовано складові фізичного стану та критерії його оцінки, 

враховуючи думку провідних фахівців даної галузі (Л. Г. Апанасенко, 2011; 

Т. Ю. Круцевич, М. І. Воробйов, Г. В. Безверхня, 2011 та ін.). Розкрито 

технології та підходи до корекції фізичного стану школярів з вадами слуху в 

процесі фізичного виховання ( І. М. Бабій, 2002; Г. В. Кучеренко, 2007; 

В. Г. Арефьєв, 2016 та ін.). 

Вивчено стан і підходи до оптимізації процесу адаптивного фізичного 

виховання (Н. Г. Байкіна, 2004; В. В. Вербина, С. А. Дробишева, 2011; 

В. В. Андрєєв, 2012; В. Г. Арефьєв, 2016 та ін.), моніторингу стану моторики 

школярів (І. В. Хмельницька, 2006;  В. О. Кашуба, О. А. Юрченко, 

Т. О. Хабінець, 2017 та ін.). 

Розкрито принципи та позитивний вплив засобів туристського 

багатоборства (В. О. Трощенко, 2003; Л. В. Брагіна, О. М. Зінкевич, С. Ю. 

Єфімов, 2006; І. М. Войтович, 2014–2015 та ін.), які сприяють корекції та 



покращенню показників фізичного стану школярів з вадами слуху. 

Проведений аналіз науково-методичної літератури засвідчує 

необхідність пошуку нових методів та підходів щодо корекції показників 

фізичного стану школярів з вадами слуху. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» обґрунтовано 

методи досліджень, їх адекватність щодо об’єкта, предмета, мети та завдань 

роботи, описано організацію дослідження і контингент досліджуваних. 

У процесі досліджень автором були використані такі методи: аналіз та 

узагальнення даних науково-методичної літератури й інформаційних джерел 

мережі Інтернет; викопіювання; соціологічні та психолого-педагогічні методи; 

метод індексів; методи визначення рівня фізичної працездатності; методи 

оцінки захворюваності та методи математичної статистики. 

Дослідження проводилося в чотири етапи протягом 2013–2017 рр.  

У третьому розділі «Характеристика показників фізичного стану, 

рівня теоретичної підготовленості та психоемоційного стану школярів з 

вадами слуху» представлено результати констатувального експерименту. 

Систематизація та аналіз викопіювання даних медичних карток 

школярів середнього шкільного віку з вадами слуху дали змогу розподілити 

даний контенгент та охарактеризувати вади слуху. 

Результати вивчення морфофункціонального стану досліджуваного 

контингенту школярів з вадами слуху дали змогу провести розрахунок індексів: 

за показником індексу Кетле у обстежених школярів віком 13–14 років 

отримані середні значення відповідають встановленій нормі, а у хлопців та 

дівчат 15 років – перевищували встановлені вікові норми (р <0,05), за 

показником індексу Робінсона середні значення у хлопців та дівчат віком 15 

років наблизились до верхньої границі норми (р < 0,05). За показниками 

життєвого та силового індексів у школярів 13–15 років спостерігалось значне 

відставання середніх значень від вікових норм (р < 0,05). 

Аналіз отриманих даних прояву фізичної працездатності засвідчив, що у 

школярів 13–15 років показник відповідав рівню нижче середнього, за 



винятком дівчат 13 років, у яких показник знаходився на низькому рівні. 

Функціональний стан серцево-судинної системи, за пробою Руф’є, у 

обстежених школярів відповідав значенню «задовільно». 

Під час тестування фізичних якостей нами було встановлено, що прояв 

сили м’язів тулуба і спини та швидкісно-силових якостей у хлопців та дівчат 

13–15 років був у межах середнього рівня. Визначення рівня прояву гнучкості 

засвідчує наявність негативної тенденції до погіршення даної якості у 

школярів з вадами слуху у віковому аспекті. Аналіз даних спеціального 

тестування засвідчив, що рівень прояву просторової орієнтації та статичної 

рівноваги у школярів з вадами слуху знижується від середнього до 

початкового рівня. 

Аналіз психоемоційного стану школярів з вадами слуху за психолого-

педагогічним тестом (ДВОР) З. М. Карпенко дає підставу стверджувати, що. 

практично у кожній з груп досліджуваного контингенту результати 

перевищили рівень «вище середнього» не менше як за трьома шкалами: 

«тривожності», «імпульсивності» та «агресивності», що засвідчує про 

несприятливий варіант особистісного розвитку школярів. Восьмикольоровий 

тест Люшера показав, що більшість школярів з вадами слуху віддають 

перевагу темним кольорам, у хлопців 15 років дана тенденція досягла 78,57 %. 

Оцінюючи рівень теоретичних знань школярів з вадами слуху, за 

результатами сумарної оцінки кількості правильних відповідей, набраних під 

час письмового моніторингу за 4 модулями відносно готовності до 

здоров’яформувальої діяльності, встановлено, що найбільш обізнаними є 

дівчата (31,4 %) та хлопці (22,9 %) 15 років. При цьому сформованість 

теоретичних знань у них знаходиться на початковому рівні. 

Аналіз відповідей школярів з вадами слуху дозволив окреслити коло 

найскладніших для них умінь, серед яких вони відзначили ті, які пов’язані з 

організацією оптимального рухового режиму, із застосуванням знань про 

специфіку впливу певних видів фізичних вправ на організм та інші. 

Отримані результати стали підґрунтям для розробки технології корекції 



показників фізичного стану школярів середнього шкільного віку з вадами 

слуху засобами туристського багатоборства в процесі фізичного виховання. 

У четвертому розділ «Обґрунтування експериментальної технології 

корекції показників фізичного стану підлітків з вадами слуху засобами 

туристського багатоборства у процесі фізичного виховання». 

Обґрунтування положень технології корекції показників фізичного стану 

школярів з вадами слуху засобами туристського багатоборства, здійснювалось 

відповідно до отриманих у ході констатувального експерименту даних та до 

фундаментальних засад теорії і методики фізичного виховання, рекомендацій 

фахівців з адаптивного фізичного виховання щодо вдосконалення навчального 

процесу з фізичного виховання школярів з вадами слуху у спеціальних 

навчальних закладах.  

В основу розробленої технології покладено загальноприйняті 

(Б. М. Шияна, 2004; Т. Ю. Круцевич, 2011–2017) та спеціальні принципи 

адаптивного фізичного виховання (О. Е. Євсєєва, 2005; І. М. Ляхової, 2006; 

Н. А. Деделюк 2014;  І. О Когут, 2015). Визначено умови практичної реалізації 

– організаційні, дидактичні та соціально-адаптаційні. Структуру технології 

склали три етапи практичної реалізації: підготовчий, корекційний та 

підтримуючий.  

Розробка загальної структури занять та їх методичне наповнення 

здійснювалось нами на підставі «блоково-модульного» принципу та 

включенням до занять різноспрямованих фізичних вправ, різних умов їх 

виконання; застосування колового, ігрового й змагального методів. 

За результатами анкетування встановлено, що пріоритетним видом 

рухової активності серед школярів 15 років є туристське багатоборство. Зміст 

модуля з корекційно-розвиткової роботи «Туристське багатоборство» 

передбачає комплексний підхід до організації роботи зі школярами 15 років з 

вадами слуху для засвоєння окремих його видів у спеціальному 

загальноосвітньому закладі. Модуль передбачає такі тематичні блоки: 

краєзнавство; основи топографії та орієнтування; початкова туристська 



підготовка; пішохідний туризм та інші. 

Для вдосконалення процесу фізичного виховання та популяризації 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності експерти (n = 16) відзначають 

необхідність впровадження сучасних інформаційно-методичних систем (від W 

= 0,75 до W = 0,81). 

Відповідно до отриманих даних експертної оцінки і результатів 

дослідження мотиваційно-потребової сфери школярів з вадами слуху, 

розроблена мультимедіа інформаційно-методична програма «МotusVita», яка 

включає теоретичну і практичну частину  

Критеріями ефективності розробленої технології корекції фізичного 

стану школярів з вадами слуху засобами туристського багатоборства є: 

показники рівня захворюваності, фізичного розвитку, фізичної працездатності 

та підготовленості, зміни психоемоційного стану, рівень теоретичних знань і 

практичних умінь до здоров’яформуючої діяльності. 

У п’ятому розділі «Оцінка ефективності технології корекції 

показників фізичного стану школярів з вадами слуху засобами 

туристського багатоборства у процесі фізичного виховання» 

представлено аналіз оцінки ефективності розробленої авторської технології 

для школярів 15 років з вадами слуху. 

За результатами перетворювального експерименту встановлено 

зниження рівня захворюваності, число звернень за медичною допомогою 

скоротилося з 3,78 до 1,17 разів на рік на одного школяра. 

Ефективність запропонованої технології засвідчила кількісні зміни 

досліджуваних показників морфофункціонального стану школярів 15 років з 

вадами слуху  

Порівняльний аналіз результатів Гарвардського степ-тесту серед 

школярів 15 років з вадами слуху до та після проведення перетворювального 

експерименту продемонстрував позитивні зміни у рівні прояву фізичної 

працездатності. Так, високий рівень фізичної працездатності 

продемонстрували 7,14 % хлопців та 8, 33 % дівчат (p < 0,05). Найбільш 



вираженою та достовірною (p < 0,05) була динаміка позитивних змін за 

показником індексу Руф’є: з’явилися школярі, які отримали оцінку 

«відмінно», кількість учнів, які отримали оцінку «задовільно» знизилась у 

хлопців з 57,14 % до 14,29 %, у дівчат – з 58,33 % до 8,33 %. 

Показники фізичної підготовленості у хлопців до і після 

перетворювального експерименту засвідчують достовірне (p < 0,05) 

покращення прояву сили м’язів тулуба і спини, піднімань тулуба в сід за 1 хв,  

гнучкості хребта, просторової орієнтації, статичної рівноваги із заплющеними 

очима, статичної рівноваги з розплющеними очима. У дівчат статистично 

значущі зміни відбулись у рівні прояву сили м’язів тулуба і спини, піднімань 

тулуба в сід за 1 хв, швидкісно-силових якостей, гнучкості хребта, 

просторової орієнтації, статичної рівноваги із заплющеними та з 

розплющеними очима (p < 0 ,05). 

За результатами тесту ДВОР наприкінці перетворювального 

експерименту знизилась кількість школярів з несприятливими варіантами 

особистісного розвитку, з недостатнім рівнем соціального розвитку та з 

негармонійним духовним розвитком на 35,71 %, з відхиленнями у фізичному 

розвитку – на 35,72 %, з відхиленням у особистісному розвитку – на 42,86 %, 

Після завершення експерименту рівень теоретичних знань набув 

достовірних змін (р < 0,05: у хлопців покращився на 47,70 %, у дівчат на 

60,50 %, визначивши перехід школярів з початкового рівня на достатній 

рівень сформованості теоретичних знань. 

Таким чином, можемо констатувати, що в результаті впливу 

розробленої технології корекції показників фізичного стану школярів з вадами 

слуху засобами туристського багатоборства у процесі фізичного виховання за 

період перетворювального експерименту значно покращився рівень фізичного 

стану школярів 15 років з вадами слуху. 

У шостому розділі “Аналіз та узагальнення результатів 

дослідження” автором на основі власних результатів і даних літератури 

підводяться підсумки роботи, розгорнута дискусія. На підставі ретельно 



виконаного огляду літератури дано пояснення змін аналізованих параметрів, 

логічно науково обґрунтовано індивідуальне бачення тих суперечливих 

питань, які стосуються досліджуваної проблеми. Охарактеризовано повноту 

вирішення завдань дослідження. У ході виконання дисертаційної роботи 

отримано три групи результатів: такі, що підтверджують і доповнюють наявні 

досі розробки, а також абсолютно нові дані у аспекті наукової проблеми, що 

вивчалася. 

Автореферат відповідає тексту дисертації. Апробація результатів 

роботи проведена достатньо широко. Основні результати дисертаційної 

роботи було оприлюднено на Міжнародних конференціях «Молодь та 

олімпійський рух» (Київ, 2016, 2017); ІV Всеукраїнській електронній 

конференції «Сучасні біомеханічні та інформаційні технології у фізичному 

вихованні і спорті» (Київ, 2016); ХХV Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації» (Переяслав-Хмельницький, 2017), V Всеукраїнській 

електронній конференції «Сучасні біомеханічні та інформаційні технології у 

фізичному вихованні і спорті» (Київ, 2017); І Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Науково-методичні основи використання 

інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту» (Харків, 

2017); IV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання, спорту і туризму 

в сучасному суспільстві» (Івано-Франківськ, 2017). 

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у  

10 наукових працях, із яких 7 – у фахових виданнях України, з них 

2 публікації увійшли до міжнародної наукометричної бази даних; 3 публікації 

носять апробаційний характер. 

Аналіз змісту цих публікацій, їх порівняння з даними вивчених 

літературних джерел підтверджують новизну отриманих автором результатів і 

сформульованих положень, що виносяться на захист. Також вони засвідчують 

повне відображення в них результатів дослідження.  



Зауваження до змісту дисертації та автореферату.  

Позитивно оцінюючи результати проведеного дослідження в цілому, 

хотілось відзначити певні дискусійні питання: 

1. У дисертації здобувач використовує різні терміни. Хотілося б 

почути що він вкладає у поняття «здоров’яформувальна діяльність». 

2. Потребує уточнення класифікація методів дослідження, які 

декларує автор і детально описує у другому розділі дисертаційної роботи.  

3. Для оцінки рівня теоретичних знань школярів з вадами слуху ви 

використовуєте методику Т. В. Антонової, модифіковану Є. А. Захаріною та 

С. М. Футорним, а також адаптовану вами для дітей з даною нозологією. 

Уточніть, будь ласка, в чому полягала адаптація цієї методики для вашого 

дослідження. 

4. У роботі автор декларує, що для визначення рівня фізичної 

підготовленості школярів використовував педагогічне тестування. В той же 

час, у третьому розділі дисертації здобувач стверджує, що рівень фізичної 

підготовленості школярів з вадами слуху отримано методом викопіювання 

даних. Постає питання – чи було застосоване педагогічне тестування на етапі 

констатувального експерименту? 

5. Для ефективності засвоєння матеріалу школярами з вадами слуху 

ви розробили мультимедіа інформаційно-методичну програму «МotusVita». 

Уточніть, будь ласка, як сприймали такий варіант подачі інформації учні і яка 

частина програми зацікавила їх більше? 

6. У дисертаційній роботі зустрічаються незначні орфографічні 

помилки і стилістичні неточності, які втім не спотворюють зміст викладеного. 

7.  У якості побажання, враховуючи те, що розроблена вами технологія і 

зокрема мультимедіа програма «МotusVita» представляє цінний 

інформаційно-методичний матеріал, було б добре викласти його у вигляді 

навчального посібника, який дозволить підвищити ефективність адаптивного 

фізичного виховання школярів даної нозології. 

Проте висловлені нами зауваження не впливають на загальну позитивну  



оцінку роботи Ричок Тетяни Миколаївни, і не знижують наукову і практичну 

значимість отриманих результатів.  

 

Висновок. На підставі викладеного вважаю, що дисертаційна робота 

Ричок Тетяни Миколаївни «Корекція показників фізичного стану школярів з 

вадами слуху засобами туристського багатоборства» є самостійним та 

завершеним науковим дослідженням, у якому отримані нові науково 

обґрунтовані результати, відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.07.2013 № 567, що дає підставу для присудження її авторові наукового 

ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 

24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. 

 

 

  

 
 


