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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу Солодкої Оксани Василівни
на тему: «Вдосконалення техніки поштовху штанги кваліфікованих
важкоатлеток в підготовчому періоді річного циклу», представлену на
здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту
за спеціальністю 24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт
1. Актуальність дисертаційної роботи
Останнім часом важка атлетика стає все більш популярним видом
спорту серед

жінок у Світі, що підтверджує посилення конкуренції на

міжнародній спортивній арені та велика кількість світових рекордів,
установлених спортсменками різних країн. Успішні виступи українських
важкоатлеток на змаганнях міжнародного рівня сприяють постійному
зростанню кількості учасниць змагань національного рівня.
Аналіз науково-методичної літератури дозволив встановити, що
більшість наукових праць у важкій атлетиці присвячено вивченню
особливостей техніки виконання змагальних вправ у чоловіків. Дослідження
окремих аспектів цієї проблеми у жінок не дають можливості скласти повне
уявлення про особливості процесу технічної підготовки кваліфікованих
важкоатлеток.
Таким чином, ще недостатньо вивченим залишається питання
ефективності виконання рухових дій кваліфікованих важкоатлеток, що
знижує ефективність процесу вдосконалення, а отже, зумовлює актуальність і
своєчасність дисертаційного дослідження.
Дисертаційну роботу виконано у Придніпровській державній академії
фізичної культури і спорту згідно зі Зведеним планом науково-дослідних
робіт Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту на 2011–2015 рр.
за темою 2.6: «Теоретико-методичні засади удосконалення тренувального
процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки
спортсменів», номер держреєстрації 0111U001168 та Тематичним планом
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наукових досліджень на 2016 – 2020 рр. за темою: «Теоретико-методичні
основи удосконалення тренувального процесу та змагальної діяльності на
різних етапах підготовки спортсменів», номер державної реєстрації
0116U003007. Роль автора як співвиконавця даної теми полягала у вивченні
біомеханічної структури поштовху штанги у кваліфікованих важкоатлеток
різних груп вагових категорій та у розробці програми вдосконалення техніки
поштовху штанги у підготовчому періоді річного циклу.
2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформованих в дисертації.
Дисертаційна робота викладена на 215 сторінках і містить вступ, п’ять
розділів, висновки, практичні рекомендації, список використаної літератури,
додаток. Список використаної літератури охоплює 231 джерело, 27 з яких –
іноземними мовами. Роботу ілюстровано 36 таблицями та 31 рисунком.
Мета дослідження – удосконалити техніку виконання поштовху
штанги кваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових категорій для
підвищення успішності реалізації змагальних спроб.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати та узагальнити дані науково-методичної літератури і
передової спортивної практики з проблем удосконалення техніки змагальних
вправ кваліфікованих важкоатлеток у сучасних умовах тренувальної та
змагальної діяльності.
2. Встановити особливості рухової структури поштовху штанги за
біомеханічними характеристиками техніки у кваліфікованих важкоатлеток
різних груп вагових категорій.
3. Дослідити ефективність виконання рухових дій кваліфікованих
важкоатлеток у поштовху штанги у змагальній діяльності.
4. Розробити модельні характеристики техніки поштовху на основі
вивчення

взаємозв’язку між біомеханічними параметрами техніки та

реалізацією змагальних спроб кваліфікованих важкоатлеток з урахуванням
груп вагових категорій.
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5. Обґрунтувати програму вдосконалення техніки поштовху штанги
кваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових категорій у підготовчому
періоді річного циклу та визначити її ефективність.
У першому розділі «Сучасний стан проблеми вдосконалення техніки
змагальних

вправ

у

системі

підготовки

важкоатлеток»

автором

проаналізовано науково-методичну літературу, що стосуються питань
техніки змагальних вправ, особливості побудови підготовки спортсменок у
річному циклі та сучасні підходи удосконалення технічної майстерності у
важкій атлетиці.
Другий розділ дисертації «Методи та організація дослідження»
присвячено методам та організації дослідження. Дослідження проводилося
протягом 2013 – 2015 рр. у лабораторії біомеханічних технологій у
фізичному вихованні та олімпійському спорті Науково-дослідного інституту
Національного університету фізичного виховання і спорту (м. Київ) та
науковій лабораторії Придніпровської державної академії фізичної культури
і спорту (м. Дніпро).
На першому етапі (січень 2013 – червень 2013 рр.) вивчалася
спеціальна література вітчизняних та іноземних авторів та визначався напрям
дослідження, було відібрано й апробовано методи відповідно до мети і
поставлених завдань. Проведено анкетування фахівців із важкої атлетики.
На другому етапі дослідження (липень 2013 – лютий 2015 рр.)
проведено

педагогічне

спостереження

кваліфікованих важкоатлеток.

за

змагальною

діяльністю

Проаналізовано 282 змагальних спроби у

поштовху штанги за участю 96 кваліфікованих спортсменок віком – від 16 до
20 років, яких було поділено на три групи вагових категорій: перша група –
34 спортсменки вагових категорій до 48, 53, 58 кг, друга група – 30
спортсменок вагових категорій до 63, 69 кг та третя група – 32 спортсменки
вагових категорій – до 75 і + 75 кг (кваліфікація І, КМС, МС).
На третьому етапі дослідження (березень 2015 – грудень 2015 рр.) були
розроблені статистичні моделі техніки поштовху штанги спортсменок різних
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груп вагових категорій. Обґрунтовано програму вдосконалення техніки
поштовху штанги кваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових
категорій у підготовчому періоді річного циклу. Проведено формувальний
експеримент для визначення ефективності розробленої програми.
Заключний четвертий етап досліджень (січень 2016 – грудень 2016 рр.)
передбачав статистичну обробку та узагальнення отриманих результатів,
формулювання загальних висновків, написання практичних рекомендацій,
підготовку й оформлення тексту дисертаційної роботи.
Третій розділ дисертації «Біомеханічна структура рухових дій у
поштовху штанги кваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових
категорій» присвячено розв’язанню другого, третього та четвертого завдань
дисертаційної роботи.
В

результаті

проведених

автором

досліджень,

щодо

виявлення

особливостей рухової структури поштовху штанги за біомеханічними
характеристиками техніки у кваліфікованих важкоатлеток різних груп
вагових категорій, встановлено достовірні відмінності між динамічними та
кінематичними показниками рухових дій у поштовху штанги кваліфікованих
важкоатлеток різних груп вагових категорій. Спостерігаються відмінності як
у показниках швидкості руху та амплітуди переміщення штанги, так і у
показниках сили прикладеної до снаряду.
У

результаті

аналізу

змагальної

діяльності

та

дослідження

ефективності виконання рухових дій кваліфікованих важкоатлеток у
поштовху штанги, автором встановлено, що причиною найбільшої кількості
неуспішних змагальних спроб були помилки у другому прийомі змагальної
вправи ‒ піднімання від грудей. Перелік допущених помилок у підніманні
штанги від грудей спортсменками різних груп вагових категорій впливає на
кількісно-якісну біомеханічну характеристику рухової структури снаряду та
змінюється залежно від морфологічних відмінностей важкоатлеток.
Розроблено модель кінематичної та динамічної структури техніки
поштовху кваліфікованих важкоатлеток, яка дозволяє робити розрахунок
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індивідуальних значень у показниках швидкості, амплітуди переміщення та
сили дії на штангу спортсменок різних груп вагових категорій.
Визначено середньостатистичні модельні характеристики техніки
другого прийому поштовху на основі вивчення взаємозв’язку між
біомеханічними параметрами техніки та реалізацією змагальних спроб
кваліфікованих важкоатлеток з урахуванням груп вагових категорій, що
включає показники кінематичної та динамічної структури техніки, які
характеризують вправу у різних фазах її виконання.
Четвертий

розділ

роботи

«Вдосконалення

техніки

рухових

дій

кваліфікованих важкоатлеток у підготовчому періоді річного циклу»
присвячено обґрунтуванню ефективності програми вдосконалення техніки
поштовху кваліфікованих важкоатлеток у підготовчому періоді річного
циклу

та

результатам

формувального

експерименту.

Програма

з

удосконалення техніки важкоатлеток у підготовчому періоді річного циклу
спрямована на вдосконалення другого прийому поштовху ‒ піднімання
штанги від грудей, основним завданням якої є диференціювання вправ
відповідно до груп вагових категорій та вдосконалення техніки за рахунок
коригування

окремих

елементів

біомеханічної

структури

рухів

у

кваліфікованих важкоатлеток.
Результати дослідження підтвердили ефективність запропонованої
програми, що дає підстави рекомендувати її для покращення техніки
поштовху та підвищення ефективності змагальної діяльності кваліфікованих
важкоатлеток.
У заключному п’ятому розділі автор охарактеризовує повноту
вирішення завдань досліджень та узагальнює результати експериментальної
роботи, що дало можливість отримати

три групи даних:

ті, що

підтверджують, ті, що доповнюють вже наявні розробки, й абсолютно нові
результати з проблеми дослідження.
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3. Достовірність результатів, їх новизна.
Усі наукові положення дисертації, відповідають меті та завданням
дослідження.

Ступінь

вірогідності

результатів

дослідження

було

забезпечено методологічним і теоретичним обґрунтуванням його основних
положень, відповідністю застосованого комплексу методів дослідження
меті, завданням, об'єкту і предмету роботи, репрезентативною вибіркою
учасників експерименту та його результатами, об'єктивністю критеріїв
оцінки кількісних та якісних показників експериментальних даних,
кількісним математико-статистичним аналізом отриманих результатів.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в том, що:
‒

вперше

визначено,

що

кількісні

динамічні

та

кінематичні

характеристики техніки першого (піднімання штанги на груди) та другого
(піднімання штанги від грудей) прийомів поштовху штанги кваліфікованих
важкоатлеток у процесі змагальної діяльності мають відмінності, які
залежать від груп вагових категорій;
‒ вперше розроблено моделі кінематичної та динамічної структури
техніки поштовху кваліфікованих важкоатлеток, що дозволяє робити
розрахунок індивідуальних значень у показниках швидкості, амплітуди
переміщення та сили дії на штангу спортсменок різних груп вагових
категорій;
‒ вперше визначено середньостатистичні біомеханічні модельні
характеристики техніки другого прийому поштовху штанги на основі
вивчення взаємозв’язку між біомеханічними параметрами техніки та
реалізацією змагальних спроб кваліфікованих важкоатлеток з урахуванням
груп вагових категорій;
‒ вперше розроблено програму вдосконалення техніки поштовху
кваліфікованих важкоатлеток у підготовчому періоді річного циклу з
урахуванням

особливостей

біомеханічних

характеристик

і

технічних

помилок відповідно до груп вагових категорій, що включає такі компоненти:
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мету і завдання, засоби та методи для їх реалізації, планування тренувального
процесу та контроль за технікою поштовху штанги;
‒ доповнено та розширено дані, що характеризують кількісно-якісні
біомеханічні

показники

техніки

змагальних

вправ

спортсменок,

які

спеціалізуються у важкій атлетиці;
‒ доповнено об’єктивні критерії щодо оцінки технічної майстерності
кваліфікованих важкоатлеток різних груп вагових категорій;
‒ набули подальшого розвитку уявлення про особливості техніки
рухових дій кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються у важкій
атлетиці.
Практична значущість отриманих результатів полягає у впровадженні
засобів та методів удосконалення технічної майстерності кваліфікованих
важкоатлеток з урахуванням груп вагових категорій на основі вивчення
процесу реалізації та особливостей біомеханічної структури змагальної
вправи.
Результати

дослідження

впроваджено

у

навчально-тренувальний

процес: юніорської збірної команди з важкої атлетики Харківського
обласного вищого училища фізичної культури і спорту (м. Харків),
спортивної секції з важкої атлетики КПНЗ «Клуб юних моряків» (м. Кривий
Ріг), ДОШВСМ та КДЮСШ «Спартак» (м. Дніпро). Отримані в результаті
досліджень дані впроваджено у практику роботи Комплексної наукової групи
з науково-методичного забезпечення збірної команди України з важкої
атлетики (м.Київ), у навчальний процес з дисципліни “Теорія та методика
обраного виду спорту” Придніпровської державної академії фізичної
культури і спорту (м. Дніпро), про що свідчать відповідні акти.
4. Повнота викладених наукових положень, висновків,
сформованих в дисертації і в опублікованих роботах. Публікації.
Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 11 наукових
працях, у тому числі 7 статей – у спеціалізованих фахових виданнях України,
з них 1 – у виданні, що включено до міжнародних наукометричних баз.
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Результати проведених досліджень доповідалися на міжнародних
наукових конференціях: «Основні напрямки розвитку фізичної культури,
спорту та фізичної реабілітації» (Дніпро, 2013, 2014, 2016 рр.), «Молода
спортивна наука України» (Львів, 2013, 2014, 2015 рр.), «Актуальні проблеми
фізичного виховання і спорту» (Кишинів, 2013 р.), «Молодь і олімпійський
рух» (Київ, 2016 р.); регіональних науково-практичних конференціях
«Молоді науковці – спорту Придніпров’я» (2013, 2014, 2015 рр.), «Фізичне
виховання, спорт і основи здорового способу життя в сучасному суспільстві»
(Дніпро, 2014, 2015 рр.); Всеукраїнських звітних конференціях спеціалістів з
важкої атлетики (2011 – 2016 рр.).
Дисертацію виконано відповідно вимог до кандидатських дисертацій.
Автореферат повністю відображає зміст дисертаційної роботи.
5. Зауваження та недоліки дисертаційної роботи.
1. В актуальності теми автор посилається на роботу В.В. Юста та вказує, що
ним було проаналізовано системні взаємозв’язки коригуючих механізмів у
структурі ривку. Але вивченням цього питання займався Д.Л. Лоайса.
(Юст В. В. Повышение надежности и результативности соревновательной
деятельности тяжелоатлетов в толчке штанги от груди : автореф. дис. канд.
пед. наук : [спец.] 13.00.04 / Юст В. В. – Хабаровск, 2006. – 19 с.;
Лоайса Д. Л. Коррекция техники выполнения ривка у тяжелоатлетов высокой
квалификации на основе биомеханического анализа компенсируемых
ошибок: автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 /
Д. Л.Лоайса; НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2012. – 24 с.
2. Під час розподілу за групами вагових категорій бажано було б
вказати кількість спортсменок окрема за категоріями.
3. Немає порівняння ефективності виконання спортсменками, які
використовують спосіб «розніжка» та «ножиці», різну ширину хвату,
глибину підсіду.
4. Присутні таблиці, у дисертаційній роботі на сторінках 18, 93, 138, 140
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