
ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора наук з фізичного 
виховання та спорту, професора Пангелової Н.Є. на 
дисертаційну роботу Петренко Наталії Борисівни за 
темою «Вплив занять з елементами танцювальних вправ 
на когнітивні функції дітей 4-6 років з відхиленнями 
мовлення», подану до захисту на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту 
за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення. 

Актуальність теми. Об'єктивна необхідність оновлення  принципів, 

гуманізація цілей і завдань дошкільної освіти, оптимізація життя сучасної 

дитини відповідно до умов сьогодення актуалізують проблему модернізації 

змісту першої ланки освіти, що виступає підґрунтям для формування 

гармонійно розвиненої особистості дошкільника. 

Цілісний розвиток дитини як особистості - головна мета дошкільної 

освіти на сучасному етапі розвитку держави, а це, зокрема, передбачає 

турботу про здоров'я дошкільника - стан повного фізичного, духовного і 

соціального благополуччя, психічний комфорт, позитивне самопочуття, а не 

лише відсутність хвороб і фізичних вад. 

Разом з тим, дані досліджень свідчать про те, що сьогодні переважна 

кількість дітей має одне або кілька захворювань, лише п'ята частина малюків 

народжуються цілком здоровими, у кожної третьої дитини фіксуються 

відхилення у фізичному або психічному розвитку. У дітей дошкільного віку 

переважають захворювання органів дихання, травлення, серцево-судинної і 

нервової системи, опорно-рухового апарату. 

З кожними роком збільшується кількість дітей з порушенням розвитку 

мовлення. За статистичними даними, в останнє десятиліття спостерігається 

постійне зростання кількості дітей з діагнозом «загальне недорозвинення 

мовлення», що актуалізує проблему профілактики і корегування мовленнєвих 

порушень. 



Порушення у розвитку мовлення ускладнюють інтеграцію дитини у 

соціум, негативно впливають на розвиток пізнавальних і комунікативних 

процесів. 

Одним з найбільш дієвих засобів корекції логопедичних порушень є 

заняття фізичною культурою, складовою частиною яких є інноваційні  

технології активізації рухово-мовленнєвої діяльності дошкільнят 

(логоритмика, арт-терапія, евритмічна гімнастика та ін.) 

Не зважаючи на певні напрацювання у площині зазначеної проблеми, 

поза увагою дослідників залишилися питання розробки змісту та умов 

реалізації програми фізкультурно-оздоровчих занять танцювально - 

коригувальної спрямованості для дітей дошкільного віку, які мають 

відхилення у розвитку мовлення. 

Вищезазначене дозволяє говорити, про те, що тема дисертаційного 

дослідження Петренко Наталії Борисівни є актуальною та своєчасною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

 Дисертаційну роботу виконано відповідно до Зведеного плану науково-

дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на 2011–2015 роки 

згідно з темою 3.9 «Вдосконалення наукових засад спорту для всіх, фітнесу і 

рекреації» (номер державної реєстрації 0111U001735), плану наукової роботи 

НУФВСУ на 2016–2020 роки згідно з темою кафедри здоров’я, фітнесу та 

рекреації «Теоретико-методологічні засади оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності різних груп населення» (номер держреєстрації 0116U001630). 

Роль автора полягає в обґрунтуванні і розробці навчальної програми 

танцювально-коригувальної спрямованості для дітей 4–6 років – спеціально 

розроблених занять з елементами танцювальних вправ, арт-терапії, 

логоритміки, спрямованих на коригування мовленнєвих відхилень, 

поліпшення психофізичного стану, а також на розвиток когнітивних функцій. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. 



Результати дослідження носять об’єктивний характер за кількістю 

досліджуваних, адекватністю застосованих методів дослідження поставленим 

завданням. 

Для вирішення завдань наково-дослідницької роботи було використано 

комплекс методів: теоретичний аналіз й узагальнення даних науково-

методичної літератури, соціологічні, педагогічні,психодіагностичні, методи 

математичної статистики .  

Аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, 

даних мережі Інтернету та досвіду передової практики з проблеми 

коригування відхилень мовлення у дітей дошкільного віку проводилися з 

метою теоретичного обґрунтування об’єкта дослідження. Для отримання й 

узагальнення інформації про бажання краще пізнати дитину для створення 

сприятливих умов її розвитку було здійснене анкетне опитування батьків. 

Одним із основних методів дослідження стали педагогічні експерименти: 

констатувальний був запроваджений з метою отримання вихідних даних, що 

стали підґрунтям розробки програми проведення танцювально-

коригувальних занять з використанням інноваційних засобів; формувальний 

проводився з метою оцінки ефективності розроблених підходів до організації 

і проведення фізкультурно-оздоровчих занять.  

Стан сформованості структурних компонентів мовлення визначали 

відповідно до законодавчо-нормативної бази та за діагностичними 

критеріями основних видів мовленнєвих відхилень, наведеними у 

«Професійному довіднику вчителя-логопеда дошкільного навчального 

закладу». Оцінювання вербального мислення проводили за методикою Я. 

Йєрасека у модифікації автора. Координаційні здібності визначали у процесі 

динаміки їх розвитку за методиками Т. І. Суворової, А. І. Буреніної, М. А. 

Ветлугіної, Н. В. Зарецької, З. Я. Роот за допомогою аналізу поєднання 

кількох рухів в єдину танцювальну композицію, узгоджену з ритмом і 

музичним супроводом. 



Для визначення результативності застосованої авторської навчальної 

програми танцювально-коригувальної спрямованості з інтеграцією музики, 

руху і слова, а також для виявлення якісних змін у розвитку всіх 

мовленнєвих компонентів, впорядкованості рухової активності був 

застосований метод експертної оцінки. 

Систематизація матеріалу і первинна математична обробка були 

виконані за допомогою табличного процесора Microsoft®Excel 2010. 

Статистичну обробку проводили за допомогою програмного пакету «StatSoft 

STATISTICA 10.0». 

Мета роботи – теоретично обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити ефективність організаційно-методичних засад 

проведення з дітьми 4–6 років, які мають відхилення у розвитку мовлення, 

фізкультурно-оздоровчих занять з елементами танцювальних вправ, оцінити 

їх вплив на когнітивні функції та підвищення фізичних якостей. 

Завдання дослідження:  

 Проаналізувати та узагальнити за даними літературних джерел стан 

досліджуваної проблеми у теорії і практиці фізичного виховання у закладах 

дошкільної освіти. 
 

 Оцінити стан психофізичного і мовленнєвого розвитку, когнітивних 

функцій у дітей дошкільного віку з відхиленнями мовлення. 

 Розробити навчальну програму занять танцювально-коригувальної 

спрямованості для дітей 4–6 років з відхиленнями мовлення. 

 Визначити для дітей дошкільного віку з відхиленнями мовлення 

організаційно-методичні умови реалізації програми з елементами 

танцювальних вправ та перевірити їх ефективність в умовах закладів 

дошкільної освіти. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що: 

 вперше для дітей 4–6 років з відхиленнями мовлення науково 

обґрунтовано і розроблено зміст спеціальних занять з елементами 

танцювальних вправ, логоритміки та арт-терапії для покращення 



когнітивного та психофізичного розвитку дитини. Розроблена навчальна 

програма танцювально-коригувальної спрямованості містила адаптаційно-

організаційний, коригувально-ускладнювальний, коригувально-

стабілізувальний, заключно-підсумковий етапи, що сприяло покращенню 

психофізичного розвитку, граматичної і лексичної сторони мовлення, вимові 

звуків, розвитку фонематичних процесів та складової  структури слова; 

 даними констатувального експерименту обґрунтовано організаційно-

методичні умови впровадження розробленої навчальної програми 

танцювально-коригувальної спрямованості у практику роботи закладу 

дошкільної освіти, визначено критерії оцінювання запропонованої програми; 

 доповнено дані щодо особливостей змісту спеціальних занять з 

елементами танцювальних вправ із залученням інноваційних засобів для 

дітей дошкільного віку з відхиленнями мовлення; 
 

 отримали подальший розвиток дані про взаємозв’язок когнітивних 

функцій з психофізичним розвитком у дітей з відхиленнями мовлення; 

 розширено наявні напрацювання щодо організації занять з дитячим 

контингентом в умовах закладу дошкільної освіти на підставі використання 

традиційних та інноваційних засобів фізичного виховання для підвищення 

рівня фізичної підготовленості, психомоторного розвитку, когнітивних 

функцій і мовлення дітей дошкільного віку. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці 

методичних рекомендацій щодо використання занять з елементами 

танцювальних вправ зі включенням інноваційних засобів коригування 

мовленнєвих порушень у дітей 4–6 років, які впроваджені у навчальний 

процес закладів дошкільної освіти № 61, 110, 653, спеціалізованої школи № 

80, у роботу дитячого театру «Спалах», Міжнародного благодійного фонду 

«У колі друзів», що підтверджено відповідними актами. Також основні 

наукові положення, отримані при підготовці дисертаційної роботи, 

використані для вдосконалення змісту навчальної дисципліни «Вікова 

анатомія та фізіологія» і впроваджені в освітній процес підготовки студентів 



Національного університету фізичного виховання і спорту України 

(підтверджено актами впровадження). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових 

праць. З них 4 праці опубліковано у фахових виданнях України, з яких 3 

включено до міжнародних наукометричних баз, 2 публікації у науковому 

виданні іншої держави, яке увійшло до міжнародної наукометричної бази; 3 

публікації апробаційного характеру; 3 публікації, що додатково 

відображають наукові результати дисертації. 

Особистий внесок здобувача. У спільних публікаціях здобувачеві 

належать пріоритети в організації дослідження, аналізі, обговоренні 

фактичного матеріалу, інтерпретації отриманих результатів і їх теоретичному 

узагальненні. Внесок співавторів визначається участю у формуванні завдань 

дослідження, в організації дослідження окремих наукових напрямів, 

допомогою в обробці матеріалів, підготовці публікації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотацій, вступу, переліку умовних позначень, шести розділів, висновків, 

списку використаних джерел, 9 додатків. Загальний обсяг роботи становить 

293 сторінки з них 202 сторінки основного тексту. Статистичний матеріал 

ілюстровано 8 рисунками та 33 таблицями. У роботі використано 274 

джерела спеціальної наукової літератури, з них – 43 іноземних авторів.  

Автореферат відповідає змісту дисертації і відображає основні 

положення роботи. 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету, 

завдання, об’єкт, предмет дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичну значущість отриманих результатів, визначено особистий внесок 

здобувача, наведено дані про апробацію результатів дослідження та 

публікації. 



У першому розділі «Рухова активність як фактор когнітивного 

розвитку і коригування відхилень мовлення дітей дошкільного віку» 

подано аналіз науково-методичної літератури щодо проблеми дослідження. 

Зокрема, автором узагальнено наукові підходи до механізму формування 

мовлення; висвітлені особливості розвитку пізнавальних процесів дітей з 

різним станом мовлення; розкрито значення фізичних вправ у розвитку 

когнітивних функцій дошкільнят, які мають відхилення у розвитку мовлення; 

узагальнено дані літературних джерел щодо використання інноваційних 

технологій фізичного виховання (арт-терапія, казко-терапія,танцювально – 

рухової терапії) для коригування відхилень, а також – значення ідеомоторики 

у формуванні рухових дій дітей дошкільного віку. 

Аналіз літературних джерел приводить автора до висновку, що не 

дивлячись на велику кількість досліджень, які стосуються взаємозв’язку і 

взаємовпливу компонентів фізичної підготовленості, когнітивних функцій, 

психофізичних проявів у процесі розвитку дитини дошкільного віку, питання 

визначення методичних підходів щодо комплексного коригувального впливу 

на розвиток мовлення дошкільника в процесі рухової діяльності є 

недостатньо розробленим, що і визначило вибір напряму дисертаційного 

дослідження. 

Обсяг 1 розділу становить 28 сторінок, що складає 13,9% від загального 

обсягу дисертаційної роботи. Результати теоретичного дослідження 

представлено у 7 пацях автора. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» розкрито зміст 

і доцільність використаних методів дослідження, їх відповідність об’єкту, 

предмету, меті та завданням роботи; наведено відомості про контингент 

обстежених; надано інформацію щодо організації та етапів дослідження. 

Для вирішення завдань науково-дослідної роботи було використано 

комплекс методів: загальнонаукові (теоретичний аналіз та узагальнення 

даних науково-методичних джерел і нормативних документів); соціологічні 

(опитування, анкетування, експертне оцінювання); педагогічні 



(спостереження, експерименти, тестування); псіходіагностичні ( методика Я. 

Йєрасика – дослідження вербального мислення); методи математичної 

статистики. 

 Дослідження проводились на базі закладів дошкільної освіти №61, 110, 

653 м.Києва. У дослідженнях взяли участь 97 дітей 4-6 років (60 – з 

відхиленнями у розвитку мовлення та 37 здорових дітей). 

Вирішення завдань, визначених у роботі здійснювалося у чотири етапи. 

На першому етапі (листопад 2013 р. – серпень 2014 р.) основним 

завданням було вивчення літературних джерел і нормативних документів, їх 

аналіз і узагальнення, визначення експериментально-теоретичних підходів до 

вивчення проблеми, що дозволило визначити об’єкт і предмет дослідження, 

сформувати мету і завдання дисертаційної роботи.  

На другому етапі (вересень 2014 р. – серпень 2015 р.) шляхом 

проведення констатувального експерименту визначені показники стану 

структурних компонентів мовлення; показники фізичної і рухової 

підготовленості; показники розвитку вербального мислення дошкільнят. 

Проведена статистична обробка фактичного матеріалу. Отримані дані стали 

основою для обґрунтування і розробки авторської програми танцювальною - 

коригувальної спрямованості. 

На третьому етапі (вересень 2015 р. – червень 2016 р.) – проведено 

формувальний експеримент, спрямований на перевірку ефективності 

розробленої програми , в якому брало участь 97 дітей 4-6 річного віку. 

Здійснено математичну обробку даних отриманих результатів дослідження. 

На четвертому етапі (липень 2016 р. – березень 2018 р.) проведено аналіз 

та узагальнення отриманих результатів, їх статистичну обробку. Здійснено 

оформлення дисертаційної роботи, формулювання висновків, розробку 

практичних рекомендацій, редагування тексту дисертації, підготовку її до 

апробації та офіційного захисту. 



Треба зауважити, що автор говорить про дослідження пізнавальних 

процесів і мовлення дошкільнят, але не представлені методики їх дослідження, 

окрім методики Я. Йєрасика стосовно дослідження вербального мислення. 

У третьому розділі «Особливості психофізичного розвитку дітей 4-6 

років з відхиленнями мовлення» представлено результати 

констатувального експерименту щодо дослідження стану мовлення, 

психомоторного розвитку, когнітивних функцій дітей. 

Автор зазначає, що у 50% дітей вони відповідали рівню розвитку вищий 

за середній (7-8, 9 балів), у 38% дітей – середньому (5-6, 9 балів), у 12% - 

нижчому за середній (3-4, 9 балів ). За рівнем фізичної підготовленості діти з 

відхиленням мовлення значною мірою відстають від їх здорових однолітків. 

На основі отримання даних розроблено навчальну програму занять 

танцювально-корегувальної спрямованості. 

Разом з тим, виникає питання, на основі яких даних автор робить такі 

висновки? Адже відсутні статистичні дані щодо розвитку компонентів 

мовлення і пізнавальних процесів дітей. 

Розділ викладено на 20 сторінках тексту, а результати дослідження 

представлено у 6 публікаціях автора. 

У четвертому розділі «Корекція відхилень розвитку мовлення 

засобами танцювальних вправ»  представлено зміст і структуру 

запропонованої програми. 

Змістом програми є: елементи логоритміки, фітбол-танцювальної 

гімнастики,танцювальної казкотерапії, ігрофітнесу, креативної партерної 

гімнастики, ігротанців. 

Автором визначена структура програми, яка складається з чотирьох 

етапів: адаптаційно-організаційного, коригувально-ускладнюючого, 

коригувально-стабілізуючого, заключно-підсумкового. 

Зазначено, що на всіх етапах реалізації запропонованої програми 

застосувалися танцювальні вправи та ігри, які були спрямовані на 



коригування мовлення, а також – вдосконалення пізнавальних процесів і 

фізичної підготовленості дітей. 

На підставі визначення засобів комплексного розвитку психофізичної 

сфери дітей з відхиленням мовлення був здійснений їх розподіл у річному 

плануванні. 

Автор зазначає, що критеріями ефективності запропонованих підходів 

слугували: покращення показників в основних рухах, психомоторного 

розвитку, когнітивних функцій, координаційних здібностей, розвитку 

мовлення. 

Розділ викладено на 41 сторінці тексту, а результати дослідження 

відображень у п’яти публікаціях автора  

У п’ятому розділі  «Оцінювання ефективності розробленої 

танцювально-корегувальної програми дітей 4-6 років» представлено 

результати випровадження авторської програми. ЇЇ ефективність була 

підтверджена: 

 покращенням показників швидкості рухових дій, динамічної і 

статичної витривалості дітей експериментальної (основної) групи; 

 підвищенням психомоторного розвитку у дітей з відхиленнями 

мовлення до рівня вище за середній; 

 достовірним збільшенням значень показників розвитку 

вербального мислення дітей експериментальної групи (на 17%) у 

порівнянні з контрольною (на 10%) і групою здорових дітей (2%) 

(р=0,01); 

 покращенням структурних компонентів мовлення у дітей 

експериментальної групи на 24 % у порівняні з дітьми контрольної 

групи, де темпи покращення були достовірно меншими (7%) 

(р=0,01). 

Отже, впровадження авторської програми підтверджує результативність 

її застосування. 



Розділ 5 викладений на 30 сторінках тексту, а результати дослідження 

відображені у 9 публікаційних автора. 

У шостому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 

згідно з логікою наукового пошуку, аналіз та узагальнення поданих у 

дисертаційній роботі результатів дослідження передбачали оцінку рівня 

досягнення поставленої мети . 

Представлено три групи даних, отриманих у ході дослідження: 

Підтверджено дані низки авторів про незадовільний рівень розвитку 

когнітивних функцій у дітей дошкільного віку з мовленнєвими відхиленнями  

(О. В. Шереметьєва, 2012; Ю. Ф. Фасхутдінова, 2013), відставання від 

здорових однолітків у психофізичному розвитку (Е. М. Парцаліс, 2013; 

С. Р. Хах, С. А. Хазова, Н. В. Карягіна, 2015; Н. Н. Заваденко, 2016). 

Доповнено та розширено інформацію про те, що використання 

різноманітних танцювальних вправ коригувальної спрямованості 

(логоритміка, казкотерапія тощо) позитивно впливають на розвиток 

мовлення і когнітивних функцій дітей дошкільного віку з відхиленнями 

мовлення, водночас ефект застосування цих вправ багато в чому залежить від 

зацікавленості дітей (Г. В. Валєєва, А. Ю. Меньшова, 2014; В. Ю. Холодкова, 

2015 ). Матеріали дослідження достатньою мірою доповнюють дані низки 

авторів (І. І. Мамайчук, 2006; Г. А. Волкова, 2010; Т. Н. Березина, 2012; 

З. А. Латипова, Г. В. Жданова, 2015 та ін.) про характер спрямованості 

спеціальних вправ для коригування мовленнєвих відхилень. 

Розроблений комплекс засобів фізичного виховання, спрямований на 

зміцнення здоров’я і коригування мовленнєвих відхилень у дітей, отримав 

подальший розвиток у процесі впровадження розроблених методичних 

підходів до проведення занять з елементами танцювальних вправ 

коригувальної спрямованості у навчальний процес закладів дошкільної 

освіти № 61, 110, 653, а також у практику спеціалізованої школи № 80, 

дитячого театру «Спалах» та Міжнародного благодійного фонду «У колі 

друзів». 



Уперше науково обґрунтовано, розроблено та реалізовано 

комплексний підхід до вдосконалення психофізичної підготовленості дітей 

дошкільного віку з відхиленнями мовлення під впливом занять з елементами 

танцювальних вправ та інноваційних програм (спеціально розроблених 

комплексів вправ: логоритміки, фітбол-танцювальної гімнастики, 

танцювальної казкотерапії, ігрофітнесу, креативної партерної гімнастики, 

ігротанців), який включає єдність цілей, завдань, змісту, методів і форм 

фізичного виховання та їх взаємодію з позицій цілісності і системності. 

Розроблено теоретичне обґрунтування, умови впровадження і зміст 

навчальної програми танцювально-коригувальної спрямованості, що вміщує 

мету, завдання, принципи, етапи, спеціально підібрані засоби коригування, 

методи, критерії ефективності. Також новим є розроблений принцип 

групування індивідуальних показників мовленнєвого і психофізичного 

розвитку, когнітивних функцій і координаційних здібностей. 

Висновки відповідають завданням дослідження.  

Разом з позитивними сторонами дисертаційної роботи слід відзначити 

певні недоліки і дискусійні питання: 

1. У розділі 1.2, де автор розкриває вікові особливості пізнавальних 

процесів у взаємозв’язку з розвитком мовлення відсутня інформація щодо 

такого психічного процесу, як сприймання. Хоча відомо, що оптимальний 

розвиток сенсорно-перцентивної сфери є необхідною умовою своєчасного 

формування і розвитку мовлення. 

2. На нашу думку, враховуючи проблематику дослідження, доцільним 

було б висвітлення фізіологічного механізму активізації мовленнєвого 

розвитку дитини засобами рухової діяльності. 

3. Мета дослідження передбачає обґрунтування й розробку 

організаційно-методичних засад занять з елементами танцювальних вправ, 

інноваційних методик для корекції порушень мовлення. Обґрунтування 

таких підходів передбачає виявлення взаємозв’язку між показниками, які 

характеризують руховий потенціал дитини і складовими її психічної сфери. 



У цьому  зв’язку необхідно, було б, на нашу думку, застосувати 

кореляційний і факторний аналізи, тим більше, що у дослідженні йде мова 

про інтегрований вплив танцювально-коригувальної програми на дитину.  . 

4. Автор часто застосовується дефініцію «психофізичний розвиток» 

щодо досліджуваного контингенту дітей. Зважаємо, що використання 

даного словосполучення у тексті є недоречним, оскільки складовою цього 

поняття є фізичний розвиток, який включає морфологічні та функціональні 

параметри, які не досліджувалися. 

5. У своєму дослідженні здобувачка говорить про творчий розвиток, 

творчі здібності дитини, дає їм оцінку. Але, у науці їх визначають як 

креативні здібності. Виділяють різноманітні параметри креативності 

(оригінальність мислення, кмітливість, інтуїтивність та ін.).  Існують певні 

методи дослідження рівня розвитку креативності у дошкільнят (тест Е. 

Торренса опитувальник Рензуллі та ін.). Автором не були застосовані 

адекватні методки дослідження. Робити будь-які висновки щодо творчих 

здібностей дитини на основі анкетування батьків, на нашу думку, є 

некоректним. 

6. У розділі 2 (С.57), автор зазначає, що «…для оцінювання основних  

життєво-необхідних рухів використовували тести…». Далі йде їх опис. Але, 

немає такого визначення – «основні життєво-необхідні рухи». За прийнятою 

класифікацією фізичних вправ у дошкільному фізичному вихованні 

виділяють основні рухи, до яких відносяться: біг, ходьба, стрибки, метання, 

лазіння; повзання та їх різновиди. Незрозуміло, що саме автор оцінював за 

допомогою цих тестів (рівень фізичної підготовленості, якість виконання 

рухів)? Якщо для оцінки фізичних здібностей, то такі тести відносяться до 

педагогічних методів дослідження, а не психолого-педагогічних. Крім того, 

відсутні критерії оцінювання. 

7. У розділі 2 необхідно було б розкрити методики дослідження 

пізнавальних процесів і мовлення, які відносяться до психологічних методів. 

Також необхідно було висвітлити кожну психодіагностичну методику і 



подати критерії оцінювання досягнень дитини. Незрозуміло, яким чином 

оцінювались такі психічні процеси як увага, пам'ять, уява, сприяння. У 

тексті немає інформації щодо застосованих методик. Крім того, відсутній 

статистичний матеріал щодо дослідження цих когнітивних процесів. 

Однак, питання, які виникли при аналізі дисертаційної роботи не 

несуть принципової спрямованості і не знижають позитивної оцінки 

наукової праці, а більш відносяться до побажань та дискусій. 

Висновки про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Петренко Наталії Борисівни «Вплив занять з 

елементами танцювальних вправ на когнітивні функції дітей 4-6 років з 

відхиленнями мовлення» є завершеним самостійним науковим 

дослідженням, що має теоретичне і практичне значення для удосконалення 

процесу фізичного виховання в умовах закладів дошкільної освіти. 

За актуальністю розкритих питань, новизною отриманих результатів 

дослідження і практичним значенням дисертація Петренко Н.Б. відповідає 

п.11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р.№567, а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і 

спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання 

різних груп населення. 

 

 

 


