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Актуальність обраної теми. Провідним етапом у набутті основних 

знань, вмінь та навичок, у тому числі рухових, є молодший шкільний вік, адже 

саме цей вік є періодом активного формування нових нейронних зав’язків, що 

дозволяє дітям швидко опановувати нові рухи та вдосконалювати уже набуті. 

Крім того, у дітей присутній активний інтерес до всього нового, вони з 

задоволенням засвоюють нові знання. Молодший вік також є досить 

пластичний для корекції емоційно-вольових розладів, тому важливо вчасно 

діагностувати та проводити корекційні заняття для формування емоційних та 

вольових процесів молодших школярів. 

Оскільки в Україні та світі спостерігається тенденція до зростання 

кількості дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери, пошук оптимальних 

шляхів залучення дітей молодшого шкільного віку з емоційно-вольовими 

порушеннями до оздоровчо-рекреаційної рухової активності набуває 

особливої соціальної значущості.  

Враховуючи зазначене вище, слід вказати на своєчасність і актуальність 

наукового дослідження Кадієвої Маргарити Василівни.  

Зв’язок з науковими планами, темами. Дисертаційну роботу виконано 

відповідно до Плану науково-дослідної роботи Національного університету 

фізичного виховання і спорту України на 2016–2020 рр. за темою 3.15. 

«Теоретико-методологічні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності 



різних груп населення» (номер держреєстрації 0116U001630) та Плану 

науково-дослідної роботи Національного університету фізичного виховання і 

спорту України на 2021-2025 роки за темою 3.1. «Теоретичні та технологічні 

засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності та здорового способу життя 

різних груп населення» (номер держреєстрації 0121U107534).  

Роль автора, як співвиконавця, полягала у розробці та обґрунтуванні 

програми оздоровчо-рекреаційних занять з використанням засобів 

скелелазіння для дітей молодшого шкільного віку з емоційно-вольовими 

порушеннями та визначенні організаційно-методичних умов її впровадження.   

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Достовірність отриманих 

результатів підтверджується достатньою кількістю обстежених, обраною 

методикою організації педагогічного експерименту. Отримані дисертантом 

наукові положення та висновки підтверджені шляхом математичної обробки 

та статистичного аналізу, що забезпечує їх обґрунтованість і достовірність.  

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. Дисертація характеризується глибоким розкриттям досліджуваної 

проблеми, самостійністю у підходах до їх висвітлення. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що 

дисертантом уперше: теоретично обґрунтовано та розроблено програму 

оздоровчо-рекреаційних занять з використанням засобів скелелазіння для 

дітей молодшого шкільного віку з емоційно-вольовими порушеннями, 

сформульовано мету та завдання, принципи, умови (організаційні, методичні), 



рівні впровадження (організаційний, діагностичний, програмно-методичний, 

контрольно-корекційний, інформативно-консультативний), засоби, критерії 

ефективності (покращення показників фізичного та психоемоційного стану, 

соціальної взаємодії та комунікації, вольових якостей, координаційних 

здібностей, підвищення інтересу до систематичного відвідування занять); 

виявлено фактори, що лімітують ефективність оздоровчо-рекреаційних занять 

дітей з емоційно-вольовими порушеннями, ключовими з яких є недостатній 

рівень кваліфікації та спеціальних знань у фахівців щодо роботи з дітьми з 

розладами емоційно-вольової сфери та складність в організації оздоровчо-

рекреаційних занять для даного контингенту; визначено організаційні 

(наявність кваліфікованих фахівців для роботи з дітьми з емоційно-вольовими 

порушеннями, належний стан матеріально-технічного забезпечення, співпраця 

з батьками дитини та організація з ними консультативно-просвітницької 

роботи) та методичні (створення повного програмного супроводу оздоровчо-

рекреаційних занять та урахування можливості його корекції в залежності від 

умов впровадження, підвищення фахової компетентності та кваліфікації 

фахівців, методичний супровід фахівців, що працюють з дітьми з емоційно-

вольовими порушеннями, підвищення педагогічної грамотності батьків з 

питань здоров’язбереження) умови впровадження засобів скелелазіння в 

оздоровчо-рекреаційну діяльність дітей молодшого шкільного віку з емоційно-

вольовими порушеннями. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у розробці та 

впровадженні програми оздоровчо-рекреаційних занять з використанням 

засобів скелелазіння для дітей молодшого шкільного віку з емоційно-

вольовими порушеннями, що включала вправи на розвиток соціальної 

взаємодії та комунікації; вправи та ігрові технології, спрямовані на розвиток 

вольових якостей; вправи на відчуття статичної̈ та динамічної рівноваги;  

розвиток дрібної моторики рук, вправи на розвиток уваги, ігрові технології, 

естафети, квести з елементами скелелазіння.   



Основні положення, висновки та результати дослідження впроваджено: 

в практику діяльності скеледрома «UP» (акт впровадження від 4 жовтня 

2019 р.); в практику діяльності ГО Спортивного клубу «Гіперіон» (акт 

впровадження від 4 жовтня 2021 р.);  у освітній процес підготовки студентів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, зокрема в 

навчальний курс дисципліни «Оздоровчі види рухової активності» (акт 

впровадження від 28 січня 2021 р.); у освітній процес підготовки студентів 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, зокрема в 

навчальний курс дисципліни «Фітнес та рекреація» (акт впровадження від 

3 вересня 2021 р.).  

Оцінка змісту дисертації та її основних положень. Структура роботи 

має логічну єдність. Зміст роботи (анотація, вступ, п’ять розділів, висновки, 

практичні рекомендації, список використаних джерел, додатки) представлено з 

урахуванням сучасних вимог.  

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження і формулюється 

наукове завдання; вказується зв’язок дисертаційного дослідження з науковими 

планами, темами; розкривається науковий апарат дослідження: мета, завдання, 

об'єкт, предмет, методи дослідження; визначаються наукова новизна, практична 

значущість; наводяться дані про особистий внесок здобувача, апробацію та 

впровадження отриманих результатів, подано інформацію про публікації, 

структуру та зміст роботи.   

У першому розділі представлено соціально-педагогічні засади 

організації дозвілля дітей молодшого шкільного віку з емоційно-вольовими 

порушеннями; проаналізовано підходи до корекції емоційно-вольових 

порушень у дітей молодшого шкільного віку; надана характеристика сучасних 

технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності для дітей молодшого 

шкільного віку з емоційно-вольовими порушеннями; вивчено особливості 

використання скелелазіння в оздоровчо-рекреаційній діяльності 

досліджуваного контингенту. 



Аналіз наукової літератури дозволив виявити ступінь вивченості 

проблеми застосування програм оздоровчо-рекреаційної спрямованості для 

дітей молодшого шкільного віку з емоційно-вольовими порушеннями. На 

основі аналізу даних спеціальної літератури виявлено, що заняття 

скелелазінням сприяють раціональному використанню дозвілля і є 

популярними серед дитячого контингенту.  

Здобувач на основі системного аналізу та узагальнення інформації фахової 

наукової літератури доходить висновку, що до числа маловивчених відносяться 

питання розробки оздоровчо-рекреаційних технологій для дітей молодшого 

шкільного віку з емоційно-вольовими порушеннями. Потребують розробки 

педагогічні умови ефективної організації занять з використанням засобів 

скелелазіння у процесі оздоровчо-рекреаційної діяльності дітей молодшого 

шкільного віку з емоційно-вольовими порушеннями. Не розкриті питання 

впливу оздоровчо-рекреаційних занять з використанням засобів скелелазіння 

на фізичний та психоемоційний стан дітей молодшого шкільного віку з 

порушеннями емоційно-вольової сфери.  

Тому метою дослідження стало теоретичне обґрунтування та розробка 

програми оздоровчо-рекреаційних занять з використанням засобів 

скелелазіння для дітей молодшого шкільного віку з емоційно-вольовими 

порушеннями та визначення організаційно-методичних умов її впровадження.   

У дисертації детально проаналізовано роботи відомих вітчизняних і 

зарубіжних вчених. Їхнє глибоке вивчення й аналіз дозволили автору роботи 

досягти такого рівня наукових узагальнень, який носить об'єктивний характер. 

Цінну складову частину роботи становить ретельно підібрана до дисертаційної 

роботи бібліографія. Список використаних джерел складається з 291 

найменування.  

У другому розділі автор висвітлює питання організації дослідження, 

описує методи дослідження.  

Слід зазначити, що достатньо обґрунтовано і кваліфіковано використано 

дисертантом обрані для дослідження методи, подано відомості про контингент 



обстежених та етапи дослідження. Для їх вибору дисертант керувався 

загальнонауковими принципами проведення комплексних досліджень, які 

взаємодоповнюють один одного та забезпечують можливість комплексного 

пізнання предмета дослідження. Так, теоретичні методи дозволили здобувачу, 

по-перше, систематизувати теоретичні матеріали з обраної теми на основі 

всебічного вивчення й аналізу спеціальної науково-педагогічної літератури з 

проблеми дослідження; по-друге, дали можливість виявити зв’язки між 

існуючими поняттями і фактами та їх взаємозалежність, і, по-третє, сприяли 

виокремленню найсуттєвіших особливостей і умов організації дослідження, а 

емпіричні методи сприяли обґрунтуванню, розробці та експериментальній 

перевірці програми оздоровчо-рекреаційних занять з використанням засобів 

скелелазіння для дітей молодшого шкільного віку з емоційно-вольовими 

порушеннями та визначенню організаційно-методичних умов її впровадження.  

Для реалізації поставлених у дисертаційній роботі мети і завдань автор 

використовував комплекс взаємообумовлених та взаємодоповнюючих 

сучасних валідних методів дослідження: теоретичний аналіз, узагальнення та 

систематизація даних фахової науково-методичної літератури та 

документальних матеріалів; методи аналізу і синтезу; метод абстрагування; 

метод порівняння та зіставлення, індуктивний та дедуктивний методи; метод 

експертної оцінки; педагогічні методи дослідження; антропометричні методи 

дослідження; фізіологічні методи дослідження; психодіагностичні методи 

дослідження; оцінка рівня фізичного здоров’я; викопіювання з медичних карт; 

методи математичної статистики. 

У третьому розділі з метою визначення доцільності та передумов 

впровадження засобів скелелазіння в оздоровчо-рекреаційну діяльність дітей 

молодшого шкільного віку з емоційно-вольовими порушеннями проведено 

констатувальний педагогічний експеримент.  

Проведений автором аналіз морфологічних показників дітей з емоційно-

вольовими порушеннями підтвердив та доповнив дослідження, проведені у 

роботах інших авторів, про те, що розлади емоційно-вольової сфери не чинять 



якого-небудь принципового впливу на зміни закономірностей росту дитячого 

організму. Встановлена значна варіативність показників маси тіла та 

динамометрії правої і лівої кисті у всіх статевовікових групах. Аналіз 

показників функціонального стану дихальної системи дозволив дисертанту 

констатувати, що показники ЖЄЛ у досліджуваних дітей нижче встановлених 

норм, однак статистично значуще не відрізнялися від показників у дітей цього 

віку з нормотиповим розвитком. 

Результати досліджень вказують на відсутність статистично значущої 

різниці (р > 0,05) у показниках між хлопчиками і дівчатками обох вікових 

груп. Виявлено, що показники функціонального стану серцево-судинної та 

дихальної систем молодших школярів з емоційно-вольовими порушеннями 

достовірно не відрізнялися від показників у дітей цього віку з нормотиповим 

розвитком. 

У дисертаційній роботі підтверджено дані науковців щодо задовільного 

рівня фізичної працездатності дітей молодшого шкільного віку. В роботі 

дістали підтвердження раніше опубліковані дані науковців про недостатню 

кількість дітей з безпечним рівнем фізичного здоров’я. 

Проведений автором аналіз фізичної підготовленості досліджуваного 

контингенту підтвердив наявні у фаховій літературі тенденції щодо 

недостатнього рівня розвитку основних фізичних якостей молодших школярів. 

Отримані результати у 6 рухових тестах, які характеризують розвиток 

координаційних здібностей, вказують на те, що у молодших школярів 9-10 

років вони значно нижчі за їх однолітків із нормотиповим розвитком. 

В ході дослідження психоемоційної сфери у даної категорії школярів, 

було встановлено домінування середнього та високого рівня психоемоційної 

напруги як у хлопчиків, так і у дівчаток 9-10 років, що значно відрізняє їх від 

однолітків з нормотиповим розвитком. Представлений у дисертаційній роботі 

аналіз емоційно-вольової сфери молодших школярів 9-10 років обох статевих 

груп дав змогу виявити несформованість, або слабку сформованість таких 

досліджуваних якостей: дисциплінованість, самостійність, наполегливість, 



витримка, організованість, рішучість та ініціативність.  

Результати констатувального експерименту, що представлені у третьому 

розділі, були враховані здобувачем при складанні програми оздоровчо-

рекреаційних занять з використанням засобів скелелазіння для даного 

контингенту. 

У четвертому розділі здобувачем обґрунтовано та розроблено програму 

оздоровчо-рекреаційних занять з використанням засобів скелелазіння для 

досліджуваного контингенту та визначено організаційні та методичні умови її 

впровадження.  

У ході застосування методу експертних оцінок автором визначено 

організаційні (наявність кваліфікованих фахівців для роботи з дітьми з 

емоційно-вольовими порушеннями, належний стан матеріально-технічного 

забезпечення, співпраця з батьками дитини та організація з ними 

консультативно-просвітницької роботи) та методичні (створення повного 

програмного супроводу оздоровчо-рекреаційних занять та урахування 

можливості його корекції в залежності від умов впровадження, підвищення 

фахової компетентності та кваліфікації фахівців, методичний супровід 

фахівців, що працюють з дітьми з емоційно-вольовими порушеннями, 

підвищення педагогічної грамотності батьків з питань здоров’язбереження) 

умови впровадження засобів скелелазінні в оздоровчо-рекреаційну діяльність 

дітей молодшого шкільного віку з емоційно-вольовими порушеннями. 

Дані констатувального педагогічного експерименту та результати 

експертної оцінки дисертантом було покладено в основу обґрунтування 

програми оздоровчо-рекреаційних занять з використанням засобів 

скелелазіння. 

Розроблена здобувачем програма занять включала мету та завдання, 

принципи, умови (організаційні, методичні), рівні впровадження 

(організаційний, діагностичний, методичний, контрольно-корекційний, 

інформативно-консультативний), засоби, критерії ефективності (покращення 

показників фізичного та психоемоційного стану, соціальної взаємодії та 



комунікації, вольових якостей, координаційних здібностей, зниження 

захворюваності, підвищення інтересу до систематичного відвідування занять).  

До перетворювального педагогічного експерименту було залучено 

26 дітей 9 років з емоційно-вольовими порушеннями, які виявили особисте 

бажання займатися скелелазінням та отримана згода їх батьків. Дослідження 

проводилось на базі скеледрому «UP» м. Київ. 

Результати, проведеного здобувачем, перетворювального експерименту 

свідчать про статистично значущі зміни (р < 0,05; р < 0,001) у показниках, які 

характеризують розміри тіла, силові якості, гнучкість та координаційні 

здібності.   

Суттєвих позитивних змін зазнали показники, які відображають рівень 

фізичного здоров’я та фізичної працездатності. Різниця у порівнянні між 

початковими та кінцевими індивідуальними і середньо груповими 

результатами молодших школярів 9 років мала високий рівень значущості 

(p < 0,001).  

Впровадження експериментальної програми сприяло статистично 

значущому (р < 0,05) покращенню таких вольових якостей: дисциплінованість, 

самостійність, наполегливість, витримка, організованість та ініціативність. 

Після занять за авторською програмою у молодших школярів 9 років 

статистично значуще (р < 0,001) покращилися індивідуальні результати у 

показнику відхилення від аутогенної норми, які вказують на незначний рівень 

нервово-психічної напруги і знаходяться в діапазоні від 5,8 до 10,6. При 

повторному тестуванні психоемоційної сфери нами була виявлена частка дітей 

7,7 % з власними результатами показника відхилення від аутогенної норми, 

які вказували на відсутність нервово-психічної напруги. Наведені результати 

дослідження свідчать про ефективність запропонованої автором програми та 

організаційно-методичних умов її впровадження. 

У п’ятому розділі узагальнено результати дисертаційного дослідження, 

окреслено їх практичну і теоретичну значущість, висвітлено дискусійні питання. 

Отримано наукові дані трьох рівнів новизни: ті, які набули подальшого розвитку, 



підтвердили і доповнили наявні та абсолютно нові наукові дані. Робота містить 

багато нових тез і положень, значна частина яких обґрунтована, а інші 

окреслюють шляхи подальших досліджень. Дисертантом показано вміння 

логічно аналізувати, узагальнювати й зіставляти власні наукові результати з 

даними, наявними у джерелах фахової літератури, й критично їх оцінювати.  

На основі виконання поставлених у роботі завдань і отриманих результатів 

автор формулює висновки, які узгоджуються з даними, наведеними в основних 

розділах роботи, і дозволяють судити про ступінь виконання поставлених 

завдань і досягнення мети роботи. Роботу завершують практичні рекомендації, 

додатки та список використаних джерел.  

В цілому, за змістом дисертаційної роботи, слід зазначити її чітку, 

логічну побудову, яка повністю відображає шляхи досягнення 

сформульованих автором цілей і виконання заявлених завдань. 

Матеріал дисертації викладено послідовно, стиль викладення науковий, 

чіткий і лаконічний. Дисертація орфографічно та стилістично витримана на 

належному рівні. Застосована в роботі наукова термінологія є загальновизнаною, 

стиль викладення результатів теоретичних і практичних досліджень, нових 

наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечує доступність їх 

сприйняття та використання. Порушень академічної доброчесності не 

виявлено.  

Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій 

здобувача в опублікованих працях. Основні наукові положення дисертації 

опубліковані в наукових журналах та представлено в тезах на науково-

практичних конференціях різного рівня. В опублікованих наукових роботах зі 

співавторами та без, дисертант самостійно виконав експериментальну частину 

дослідження та проаналізував отримані результати. За матеріалами дисертації 

опубліковано 11 наукових праць: серед яких 4 статті опубліковано у фахових 

виданнях України за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 

(зараховується як 3), 5 публікацій апробаційного характеру, 2 додатково 

відображають наукові результати дисертації. 



Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації. В 

цілому, суттєвих зауважень до змісту та оформлення дисертаційної роботи 

Кадієвої Маргарити Василівни немає. Серед незначних недоліків слід відмітити: 

1. В актуальності роботи дисертант вказує на велику кількість наукових 

розробок, котрі стосуються підвищення ефективності оздоровчо-рекреаційних 

занять для дітей молодшого шкільного віку з емоційно-вольовими 

порушеннями, в той же час доцільно було б акцентувати увагу на ступені 

розробленості, особливостях, спрямованості цих розробок зарубіжними 

науковими школами.  

2. У меті роботи автором зазначається про необхідність розробки 

методичного забезпечення з огляду на необхідність підвищення рівня 

безпечності занять, тому потребують більшої деталізації складові лікарсько-

педагогічного контролю в процесі оздоровчо-рекреаційних занять для дітей 

молодшого шкільного віку з емоційно-вольовими порушеннями.  

3. У тексті роботи зустрічаються поодинокі стилістичні та 

орфографічні помилки. 

Ці зауваження не носять принципового характеру та не зменшують її 

наукову та практичну цінність роботи.  

При рецензуванні дисертаційної роботи виникло також декілька 

запитань: 

1. Ви пропонуєте проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед 

батьків. Деталізуйте, як Ви це реалізовували при впровадженні розробленої 

Вами оздоровчо-рекреаційної програми? 

2. Одним із критеріїв ефективності запропонованої Вами програми є 

розвиток координаційних здібностей. Чому саме цей критерій покладено в 

основу оцінки ефективності програми? 

Загальний висновок. Дисертаційна робота Кадієвої М. В. 

«Організаційно-методичні умови впровадження засобів скелелазіння в 

оздоровчо-рекреаційну діяльність дітей молодшого шкільного віку з емоційно-

вольовими порушеннями»», є завершеним самостійним дослідженням, має 



наукову новизну, характеризується новим підходом і практичною цінністю, 

відповідає вимогам наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р. «Про 

затвердження вимог до оформлення дисертації (із змінами, внесеними згідно з 

Наказом Міністерства освіти і науки № 759 від 31.05.2019) і «Порядку 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії» (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12 січня 2022 р. № 44), а її автор Кадієва Маргарита Василівна 

заслуговує присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. 
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