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«Програмування
спортивноорієнтованих занять із фізичного виховання зі
студентками засобами пауерліфтингу», поданої 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 обраної теми дисертації. Сучасний етап
реформування системи вищої освіти характеризується значною
інтенсивністю навчального процесу. За останні роки в Україні
багатьма фахівцями спостерігається зниження обсягу рухової
активності студентів. Така тенденція негативно позначається на
фізичному розвитку, фізичній підготовленості та функціональному
стані молоді, що обумовлює особливу соціальну значущість
збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді.
Із метою забезпечення на належному рівні викладання у ВНЗ
предмету «Фізичне виховання» МОНУ були запропоновані базові
моделі, серед яких – традиційна, секційна та індивідуальна.
В даний час до перспективних форм фізичного вдосконалення
відносять спортивно-орієнтоване фізичне виховання, яке побудоване
на принципах спортивного тренування. Сьогодні одними із
найпопулярніших і доступних видів фізичних вправ стали вправи з
обтяженнями,
які
вирізняються
різноманітністю
форм,
диференціюванням навантаження, великим вибором засобів і методів
силової підготовки. Останнім часом зростає кількість наукових робіт,
присвячених розробленню технологій програмування спортивноорієнтованих занять, однак на дослідженнях, що стосуються
використання у фізичному вихованні студенток вправ пауерліфтингу
не достатньо акцентується уваги. Усе це актуалізує вибір наукового
пошуку в заданому напрямі.
Дослідження виконано згідно зі «Зведеним планом науководослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр.»
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за темою 3.6
«Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному
вихованні різних груп населення» (номер державної реєстрації
0111U001169).
Ступінь
обґрунтованості
наукових
положень,
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх
достовірність і новизна, повнота їх викладу в
опублікованих працях. Результати дисертаційного дослідження
носять об'єктивний характер, спираються на достатню кількість
дослідницького матеріалу.

Здобувачем побудовано модель проведення дослідження, яка
почергово вирішує конкретні завдання. Мета та завдання
дослідження, які сформульовані автором, а також відповідний підхід
із використанням сучасних методів дослідження дозволили розкрити
тему дослідження, що підтверджується науковим та практичним
значенням отриманих результатів.
Аналізуючи обґрунтованість наукових положень, висновків
необхідно, перш за все, відзначити логічний взаємозв'язок мети і
завдань дослідження. Основні результати роботи викладені в 15
публікаціях, серед яких 6 статей у спеціалізованих виданнях України, з
яких 5 статей у виданнях, що входять до міжнародних
наукометричних баз, 1 стаття в іноземному виданні, 1 стаття в інших
виданнях та 7 праць апробаційного характеру.
Наукова новизна дослідження полягає у розробці технології
програмування спортивно-орієнтованих занять із фізичного
виховання засобами пауерліфтингу з урахуванням індивідуальних
особливостей студенток, що передбачала визначення мети, принципів,
алгоритму програмування, системи планування та критеріїв
ефективності. До програми занять увійшли такі аспекти
програмування: використання методу цільових завдань, що містить
конкретні завдання для студенток з урахуванням їхніх особистих
пріоритетів
щодо
занять
пауерліфтингом;
забезпечення
організаційно-методичних умов; визначення критеріїв ефективності
занять; використання системи контролю на всіх етапах педагогічного
експерименту.
Практичне значення одержаних результатів полягає в
розробленні й упровадженні технології програмування спортивноорієнтованих занять із фізичного виховання засобами пауерліфтингу,
спрямованої на підвищення ефективності навчального процесу та
поліпшення фізичної роботоздатності, фізичної підготовленості,
функціонального стану організму студенток.
Результати
дисертаційного
дослідження
впроваджено
в
навчальний
процес
Полтавського
національного
технічного
університету імені Юрія Кондратюка, Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Полтавського
інституту економіки і права відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна», Бердянського державного педагогічного
університету, Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького, що підтверджено відповідними актами.
Оцінка змісту дисертації, її завершення в цілому та
ідентичності змісту автореферату й основних положень
дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів,
висновків, списку літературних джерел та додатків. Дисертаційна
робота викладена на 281 сторінках, вміщує 16 таблиць, 14 рисунків, 8
додатків. Список використаних літературних джерел налічує 355

найменувань.
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт,
предмет, мету, завдання і методи дослідження, розкрито наукову
новизну, практичну значущість отриманих результатів, особистий
внесок здобувача, відображено апробацію результатів дисертації.
У
першому
розділі
«Сучасний
стан
проблеми
вдосконалення
спортивно-орієнтованого
фізичного
виховання у вищих навчальних закладах» здобувачем
здійснено теоретичний огляд даних науково-методичної літератури з
обраної проблематики. Дисертантом встановлено, що існують
суперечливі підходи до побудови навчального процесу з фізичного
виховання і розвитку фізичних якостей студенток.
Здобувачем стверджується, що традиційна система фізичного
виховання у ВНЗ на сучасному етапі потребує впровадження нових
напрямів організації занять. На думку дисертанта одним із
перспективних рішень для розв’язання цієї проблеми є впровадження
в навчальний процес спортивно-орієнтованого фізичного виховання,
що базується на засобах і методах спортивного тренування, відповідає
інтересам студентів і сприяє покращенню фізичної підготовленості та
мотивації до занять.
У другому розділі дисертації «Методи та організація
дослідження» здійснено обґрунтування та опис системи методів, які
були використані для вирішення поставлених завдань: теоретичний
аналіз та узагальнення науково-методичної і навчальної літератури;
педагогічний експеримент, в ході якого використовували:
анкетування, тестування теоретичних знань, методи антропометрії та
фізичної
роботоздатності,
педагогічне
тестування
фізичної
підготовленості, методи математичної статистики. Усі дані було
оброблено на персональному комп’ютері засобами пакету прикладної
статистики автоматизованих систем обробки даних «STATISTICA 6.0»,
а також редактора електронних таблиць «EXCEL-2010 for Windows».
Відповідно до мети і завдань експерименту дослідження
проводились у чотири етапи на базі Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка.
У
третьому
розділі
«Обґрунтування
технології
програмування
спортивно-орієнтованого
фізичного
виховання студенток на основі занять силовими видами
спорту» представлено результати констатувального експерименту та
обґрунтовано алгоритм технології програмування спортивноорієнтованого фізичного виховання студенток ВНЗ засобами
пауерліфтингу.
Отримані здобувачем результати характеризують у цілому
низький рівень фізичної підготовленості студенток, так наприклад
кількість рухів під час виконання тесту «Згинання-розгинання рук в
упорі лежачи», що характеризує силові якості, становило

19,00 ± 1,11 разів, що оцінюється на 4 з максимальних 5 балів.
Згідно результатам констатувального експерименту викликає
стурбованість рівень роботоздатності студенток за індексом Руф’є.
Автором встановлено, що рівень фізичного розвитку за індексом
Кетле в більшості студенток (76,5 %) відповідає нормі. Водночас
виявлено по 11,8 %, студенток, у яких наявний дефіцит маси тіла, та
тих, які мали надлишкову вагу.
Дисертантом визначено мотиваційні пріоритети студенток до
фізкультурно-оздоровчої діяльності, що впливають на формування
ціннісних орієнтацій. Установлено, що одним із важливих чинників
підвищення ефективності навчального процесу студентської молоді є
використання в програмах із фізичного виховання найбільш
популярних серед студентів видів фізичних вправ з урахуванням
багатьох чинників, у т.ч. й гендерного підходу.
Цікавий є той факт, що згідно результатам експерименту
домінантними мотиваційними пріоритетами до занять фізичним
вихованням і спортом для 80,0 % студенток є «удосконалення
фізичної форми», для 70,0 % − «зміцнення здоров’я».
Дані констатувального експерименту стали підставою для
розроблення технології програмування спортивно-орієнтованих
занять із фізичного виховання засобами пауерліфтингу.
Планування спортивно-орієнтованих занять із фізичного
виховання складалося з трьох періодів: підготовчого, основного та
перехідного. Кожен період включає наступні етапи: підготовчий – на
загальний і спеціальний; основний – на тренувальний і контрольний;
перехідний – на відновний і підтримувальний.
У четвертому розділі дисертації «Результати впровадження
експериментальної технології програмування спортивноорієнтованих занять із фізичного виховання зі студентками
засобами
пауерліфтингу»
наведено
дані
формуючого
експерименту.
Результати експерименту свідчать про ефективність технології
програмування, яка сприяє поліпшенню фізичної підготовленості,
посиленню розумової роботоздатності, підвищенню інтересу до занять
фізичними вправами, і може бути рекомендована до впровадження в
навчальний процес ВНЗ.
Найбільші позитивні зміни відбулися під час виконання
студентками, які займалися пауерліфтингом, тесту «Згинаннярозгинання рук в упорі лежачи» (p < 0,001). Також достовірних, але
менш значних змін зазнали результати в усіх інших тестах: «Стрибок у
довжину з місця» (p < 0,01), «Нахил тулуба вперед з положення
сидячи» (р < 0,01) та «Біг на 100 м» (р < 0,01). Не дивлячись на те, що
якісні оцінки виконання студентками тестів «Стрибок у довжину з
місця» та «Біг 100 м» покращилися лише на 1 бал і залишилися

незадовільними,
ми
спостерігали
значне
покращення
результативності у даних тестах.
У п’ятому розділі роботи автор узагальнює результати
дослідження, аналізує повноту вирішення його завдань. Представлені
узагальнені матеріали дисертаційної роботи, які підтверджують і
доповнюють літературні дані, а також ті, що отримані вперше в ході
експериментального дослідження із застосуванням розробленої
авторської технологій.
Висновки відповідають завданням та змісту дисертаційного
дослідження їх об'єктивність не викликають сумніву.
Автореферат відповідає змісту дисертації і відображує основні
положення роботи.
Зауваження щодо змісту дисертації:
1. В актуальності роботи, на нашу думку, необхідно було б
представити узагальнену інформацію щодо наукових знань про
організацію спортивно-орієнтованих занять зі студентами в процесі
фізичного виховання з огляду на сучасні світові тенденції (Норвегія,
Швеція та ін.). Тим більше дана інформація здобувачем представлена
в розділі 1.1.
2. 4 завдання дослідження в більшій мірі відноситься до паспорту
спеціальності 13.00.04 «Професійна освіта».
3. 1 пункт новизни носить декларативний характер, тому його
необхідно було б більш детально розписати відповідно до вимог
Міністерства освіти і науки України.
4. В розділі 1.1. «Аналіз системи спортивно-орієнтованого
фізичного виховання у вищих навчальних закладах різних країн
світу» ряд представлених інформаційних матеріалів (ст.16), на нашу
думку не зовсім відносяться до даного підрозділу.
5. У розділ 3.1. не зрозуміло навіщо проводився аналіз фізичної
підготовки студентів, які поступили на 1 курс в різні ВНЗ України,
якщо в подальшому дана диференціація за ВНЗ не представлена.
6. На нашу думку, не логічно і не доцільно в підрозділі 3.1. «Стан
фізичної підготовленості та фізичного розвитку студенток вищих
навчальних закладів України» включати інформацію про участь тих
чи інших збірних команд з пауерліфтингу, так як, означене не є
напрямом дисертаційного дослідження ст. 71-74.
7. В розділі 3.6. «Програмування змісту інноваційної програми
„Пауерліфтинг” у процесі спортивно-орієнтованого фізичного
виховання студенток» інформація, яка викладена на ст. 92-93,
частково відображає зміст даного розділу. Таблицю 3.5, яка викладена
на трьох сторінках логічно було б перемісти в Додатки.
8. Висновки до розділу 3 необхідно було б викласти у вигляді
констатації і скоротити до 1 сторінки.
9. У розділі 4 при описі ефективності технології програмування
спортивно-орієнтованих занять із фізичного виховання, автор вказує

