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ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА
на дисертаційну роботу Карабанова Євгена Олексійовича
«Оптимізація професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх
фахівців агропромислового виробництва», представлену на здобуття
наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за
спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення
Актуальність обраної теми дисертації. Ще на початку минулого століття
видатні вчені (П. Ф. Лесгафт, В. В. Горіневський) визначали, що поширена
думка серед робітників, що професійна фізична праця сповна може замінити
робітнику фізичну культуру, є великою помилкою, тому що фізична культура
робітника повинна пристосовуватись до його професії: ковалю – одні вправи,
поштарю – інші, слюсарю – треті і т. д. Поступати інакше – означає – не
рахуватися з вимогами організму, з професійними особливостями роботи.
До недавнього часу вважалося, що ППФП майбутніх фахівців повинна
бути спрямована головним чином на формування професійно важливих
фізичних якостей і прикладних рухових умінь, необхідних ряду категорій
працівників в особливих умовах їх професійної діяльності. Однак практика
фізичного виховання і результати спеціальних досліджень, проведених в
останні роки, розширили уявлення про значення і зміст ППФП студентів. В
процесі ППФП успішно формується великий комплекс психофізичних якостей,
виховуються і вдосконалюється психічні і вольові якості.
Водночас реальна система фізичного виховання студентів, що склалася в
державі, малоефективна. Вона не забезпечує психофізичну і професійну
готовність випускників до виробничої діяльності та подальшого життя, що
потребує удосконалення і обумовлює актуальність поданої дисертації.
Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційна робота є
частиною наукових програм факультету фізичного виховання Запорізького
національного університету та виконана у межах теми «Основні напрями
формування здорового способу життя різних верств населення України
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засобами фізичної культури, спорту і туризму» (номер державної реєстрації
0111U007743) на 2011-2016 рр.
Роль автора у виконанні наукової теми полягає в науково-теоретичному
обґрунтуванні й експериментальній перевірці програми професійно-прикладної
фізичної підготовки студентів агротехнологічних навчальних закладів ІІІ-ІV
рівнів акредитації.
Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна,
повнота їх викладу в опублікованих працях.
Результати дослідження носять об’єктивний характер за кількістю
досліджуваних, використаних методів та тривалості експерименту.
Дисертантом досліджено 285 студентів 1-5 – х курсів основної медичної
групи віком від 17 до 23 років чоловічої статі, з них 244 студента взяли участь у
констатувальному експерименті, а 41 студент – у формувальному. Тривалість
експерименту п’ять років з 2009 до 2015 р.р.
Дослідження, згідно опису автора проводилося в три етапи, однак,
вивчаючи дисертаційну роботу можна визначити, що другий етап (2010-2015
р.р.) поділяється ще на три етапи, що пов’язано з різним змістом навчальних
програм з фізичного виховання для студентів 1-2 курсів, 3-5 – х курсів і
самостійних занять гирьовим спортом, після закінчення ВНЗ.
Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально
перевірити програму професійно-прикладної фізичної підготовки інженерівмеханіків агропромислового виробництва, що забезпечує необхідну фізичну
готовність до продуктивної праці та активної життєдіяльності.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати стан проблеми професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів вищих агротехнологічних навчальних закладів ІІІ-ІV
рівнів акредитації.
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2. Визначити професійно важливі психофізіологічні та фізичні якості,
що забезпечують виконання професійної діяльності фахівців агротехнологічних
спеціальностей.
3. Обґрунтувати і розробити програму професійно-прикладної фізичної
підготовки

інженерів-механіків

агропромислового

виробництва

з

використанням засобів гирьового спорту.
4. Експериментально перевірити ефективність програми професійноприкладної

фізичної

підготовки

інженерів-механіків

агропромислового

виробництва з використанням засобів гирьового спорту.
Об'єкт

дослідження:

професійно-прикладна

фізична

підготовка

студентів вищих навчальних закладах закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
агропромислового виробництва.
Предмет дослідження: вплив занять гирьовим спортом на рівень
професійно-прикладної

фізичної

підготовки

інженерів-механіків

агропромислового профілю.
Методи дослідження. Для досягнення зазначеної мети було використано
такі групи методів: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної
літератури, педагогічні, соціологічні, фізіометричні

методи

та методи

математичної статистики.
Наукова новизна отриманих даних полягає в тому, що в роботі вперше:
- визначено такі провідні психофізіологічні та фізичні якості, що
забезпечують

успішну

професійну

агропромислового виробництва:

діяльність

інженерів-механіків

високий рівень розвитку психомоторних

реакцій, розумової та фізичної працездатності, комунікабельність, координація
рухів, рівновага, точна диференціація часових, силових і просторових
параметрів, високий рівень розвитку сили, загальної та силової витривалості;
- експериментально доведено позитивний вплив засобів гирьового спорту
на підвищення рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості, фізичного
здоров'я, формування професійно важливих психофізіологічних якостей
інженерів-механіків агропромислового виробництва як під час навчання у
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вищому навчальному закладі ІІІ-ІV рівнів акредитації, так і у період подальшої
виробничої діяльності;
- обґрунтовано зміст програми

вдосконалення професійно-прикладної

фізичної підготовки інженерів-механіків засобами гирьового спорту, що є
необхідним для їх подальшої професійної діяльності;
- доповнено дані щодо поетапного формування професійно провідних
фізичних якостей студентів засобами окремих видів спорту протягом навчання
у вищих навчальних закладах;
- набули подальшого розвитку дані про стан здоров'я, фізичний розвиток,
фізичну підготовленість, рівень функціональних можливостей організму
студентів вищих навчальних закладів.
Практична
впровадженні

в

значущість
практику

результатів

дослідження

професійно-прикладної

фізичної

полягає

у

підготовки

інженерів-механіків агропромислового виробництва засобів гирьового спорту.
Використання
фізичної

підготовки

експериментальної
в умовах

програми

професійно-прикладної

кредитно-модульної системи дозволило

студентам опанувати вміння і навички, необхідні для самостійних занять
гирьовим спортом.
Розроблено

навчально-методичний

посібник

«Гирьовий

спорт»,

методичні рекомендації щодо покращення функціонального стану студентів та
«Щоденник гирьовика» для самостійних занять гирьовим спортом.
Результати дослідження впроваджено в Таврійському державному
агротехнологічному університеті, Дніпропетровському державному аграрноекономічного університеті, Херсонському державному аграрному університеті,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія

Сковороди»,

Запорізькому

національному

університеті,

що

підтверджується відповідними актами впровадження.
Особистий внесок здобувача у спільних публікаціях полягає у збиранні
первинної інформації, обробці й аналізі результатів дослідження, описі
змістової частини та висновків.
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Апробація

і

впровадження

дослідження представлені на:

результатів.

Основні

результати

ХVІІ Міжнародній науковій конференції

«Молода спортивна наука України» (Львів, 2013); V Міжнародній науковопрактичній

конференції

«Актуальні

проблеми

фізичного

виховання,

реабілітації, спорту та туризму» (Запоріжжя, 2013); І Міжнародній науковопрактичній конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та
перспективи»

(Запоріжжя,

2015);

VІ

Міжнародній

науково-практичній

конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та
туризму» (Запоріжжя, 2016); І Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на
здоров’я студентської молоді» (Бердянськ, 2013); 1st International Academic
Conference «Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental
and Applied Science» (Аustralia, Melbourne, 25 June 2014); загальноуніверситетських

конференціях

«Науковий

потенціал

Запорізького

національного університету» (м. Запоріжжя, 2011-2016рр.).
Публікації.

Основні

положення

дисертаційного

дослідження

опубліковані в 14 наукових працях, серед яких 6 – у фахових виданнях України,
2 увійшли до міжнародних наукометричних баз і 6 публікацій апробаційного
характеру.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі
вступу,

п’яти

розділів,

висновків,

практичних

рекомендацій,

списку

використаних джерел і 9 додатків. Текст дисертації викладено на 323 сторінках
комп'ютерного набору (серед них основного тексту 203). Цифрові дані подано у
33 таблицях та ілюстровано 19 рисунками. У роботі використано 283
літературних джерела, 8 з яких – іноземними мовами.
Автореферат відповідає змісту дисертації і відображує основні положення
роботи.
У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, визначено
мету, завдання, об'єкт, предмет, методи, розкрито наукову новизну та
практичну значущість отриманих результатів, окреслено особистий внесок
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здобувача, вказано

кількість публікацій автора, подано структуру й обсяг

дисертації.
У першому розділі «Вдосконалення професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів вищих агротехнологічних навчальних закладів
засобами гирьового спорту» проаналізовано та узагальнено результати
досліджень провідних науковців з проблем професійно-прикладної фізичної
підготовки у вищих навчальних закладах, висвітлено теоретичні основи
професійно-прикладної фізичної підготовки, її значення як для формування
майбутнього фахівця, так і для його успішної професійної діяльності.
Аналіз сучасних програм

фізичного виховання агротехнологічних

університетів показав, що наявні сьогодні засоби та методи професійноприкладної фізичної підготовки не повною мірою сприяють формуванню
готовності майбутнього фахівця до виробничої діяльності. На думку багатьох
фахівців, особливо важливо, визначаючи зміст професійно-прикладної фізичної
підготовки, знати і враховувати організаційну структуру та особливості
виробничого процесу. Під час застосування окремих прикладних фізичних
вправ слід враховувати, що їх психофізичний вплив має відповідати таким
фізичним і спеціальним якостям, які необхідно сформувати у майбутніх
інженерів-механіків агропромислового виробництва: загальна та силова
витривалість, статична витривалість м’язів тулуба та сила м’язів спини, ніг,
плечового пояса. Формуванню саме цих якостей сприяють засоби гирьового
спорту, заняття яким передбачає використання значного обсягу як фізичних
вправ з гирями, гантелями, штангою, на тренажерах, так і заняття плаванням,
легкою атлетикою, спортивними іграми.
У другому розділі «Методи та організація дослідження» подано
відомості про використані методи, етапи вирішення завдань і досліджуваний
контингент, а також надано інформацію про організацію дослідження.
Аналіз науково-методичної літератури проводився з метою теоретичного
обґрунтування об’єкту дослідження, а також узагальнення наукових даних у
галузі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Теоретичні
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методи (аналіз, вивчення та узагальнення) застосовували для розкриття
сутності проблеми та визначення шляхів її розв’язання; емпіричні методи
(анкетування, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент) – для
обґрунтування, розробки та доведення ефективності програми вдосконалення
професійно-прикладної

фізичної

підготовки

інженерів-механіків

агропромислового виробництва; методи математичної статистки – для обробки
експериментальних даних та оцінки їхньої достовірності.
З метою визначення показників фізичного розвитку студентів використано
антропометричні вимірювання, проведено оцінку стану серцево-судинної
системи та системи зовнішнього дихання. Експрес-оцінка рівня соматичного
здоров’я проводилась за методикою Г. Л. Апанасенка, фізичної роботоздатності
– за допомогою проби Руф’є та Гарвардського степ-тесту, розумової
роботоздатності – за методикою М.Н. Коновалова. Реакцію серцево-судинної
системи на психоемоційний стрес розраховували за методикою М.В. Малікова.
Оцінка фізичної підготовленості та визначення рівня розвитку рухових якостей
студентів здійснювались за допомогою рухових тестів, які рекомендовані
навчальною програмою з фізичного виховання для вищих навчальних закладів
України.

Усі

дані

опрацьовувались

на

персональному

комп’ютері

з

використанням пакету стандартних програм (Ekcel – 7; Statistika 10).
Відповідно до мети й завдань експерименту, дослідження проводилось у
три етапи на базі Таврійського державного агротехнологічного університету
(м.

Мелітополь),

Херсонського

державного

аграрного

університету,

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Усього в

дослідженні взяли участь 285 студенів 1-5 курсів основної медичної групи
віком від 17 до 23 років, з них 244 студента взяли участь у констатувальному
експерименті, а 41 студент – у формувальному. Вони

були поділені на

контрольну групу (21 особа), яка займалась згідно з навчальним планом і
експериментальну (20 осіб), студенти якої займались за авторською програмою
професійно-прикладної фізичної підготовки з використанням засобів гирьового
спорту.

Крім

цього

проводилось

анкетування

серед

40

випускників
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Таврійського державного агротехнологічного університету, а зараз працівників
фермерських підприємств Запорізької області, через рік після закінчення ними
вищого навчального закладу проводилось анкетування щодо систематичності
використання засобів гирьового спорту у подальшій виробничій діяльності.
У третьому розділі «Характеристика професійно важливих фізичних та
психофізичних

якостей

фахівців

агропромислового

виробництва»

визначено професійно важливі фізичні та психофізичні якості майбутніх
інженерів-механіків, з'ясовано чинники, які впливають на фізичний стан
фахівця агропромислового виробництва.
Аналіз даних професіографічних досліджень, освітньо-кваліфікаційних
характеристик, висновків експертів, які працюють у Таврійському державному
агротехнологічному університеті та фермерських підприємствах Запорізької
області, дозволив визначити, що для успішної професійної діяльності
інженерів-механіків великого значення набувають фізичний розвиток і високий
рівень

функціонування

організму

та

його

систем;

сформованість

психофізичних якостей, а також дисциплінованість, увага, ініціативність,
самостійність,

рішучість,

наполегливість,

швидкість

дій

і

загальна

працездатність. Не менш важливим для фахівців агропромислового комплексу
є такі фізичні якості, як швидкість, гнучкість, вибухова та максимальна сила,
силова, статична та швидкісна витривалість, а також

здатність швидко

оволодівати новими рухами, загальна координація рухів.
Показано, що виробнича діяльність сучасного фахівця агропромислового
виробництва

досить

різноманітна

та

характеризується

особливостями: практична діяльність відбувається

наступними

на відкритому повітрі в

умовах сезонного перепаду температур, підвищеної вологості, різких коливань
атмосферного тиску, сильного вітру, запиленості, загазованості повітря
шкідливими хімічними речовинами, частого піднімання та перенесення
великих вантажів; загальної і місцевої вібрації, шуму, генерованого різними
механізмами, перенапруження і травматизації нервово-м'язового та опорнорухового апаратів, що призводять до певних захворювань (радикуліт,
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вібраційна хвороба, професійна туговухість та різні патологічні процеси
опорно-рухового апарата).
Разом з визначенням особливостей професійної діяльності проводилось
дослідження

показників

фізичного

розвитку,

фізичної

підготовленості,

функціонального стану, що стало передумовою для розробки програми
професійно-прикладної фізичної підготовки студентів агротехнологічних
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
З метою диференціювання професійно важливих якостей на підставі 5-ти
бальної сигмальної шкали були розроблені критерії та рівні для оцінювання
результатів тестування координаційних і психофізичних якостей (низький,
нижчий за середній, середній, вищий за середній, високий). Отримані
результати дають підставу стверджувати про низький рівень професійно
прикладної

фізичної

підготовки

і

неготовності

випускників

до

високопродуктивної праці в сучасному агропромисловому виробництві.
У четвертому розділі «Обґрунтування та експериментальна перевірка
ефективності програми вдосконалення професійно-прикладної фізичної
підготовки інженерів-механіків агропромислового виробництва засобами
гирьового спорту» подано експериментальну програму професійно-прикладної
фізичної

підготовки

інженерів-механіків

агропромислового

виробництва

засобами гирьового спорту та проведено формувальний експеримент з метою
перевірки її ефективності.
Перевірка

здійснювалась

у

процесі

порівняльного

педагогічного

експерименту за критеріями, що характеризують показники професійноприкладної фізичної підготовленості інженерів-механіків

агропромислового

виробництва.
Аналіз наукових джерел та досвіду провідних фахівців фізичної культури
дали можливість автору розробити програму вдосконалення

професійно-

прикладної фізичної підготовки майбутніх інженерів-механіків засобами
гирьового спорту, в основу якої покладено системні уявлення щодо специфіки
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виробничої діяльності фахівців агропромислового виробництва, умов праці та
професійних вимог до фізичних і психофізичних якостей особистості.
Експериментальна програма передбачала поетапну реалізацію мети і
завдань професійно-прикладної підготовки студентів через діагностику,
оцінювання та управління процесом фізичного виховання як під час навчання
студентів у вищому навчальному закладі, так і подальшої виробничої
діяльності.
Зміст професійно-прикладної фізичної підготовки розподілений за роками
навчання, органічно пов’язаний зі змістом всіх розділів фізичного виховання і
функціонально узгоджується із завданнями підготовки у вищому навчальному
закладі бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Професійно-прикладна фізична
підготовка не виділялось окремим розділом, а інтегрувалось в усі розділи
програми фізичного виховання.
Проведення формувального експерименту зі студентами 1-5 курсів
механіко-технологічного факультету тривало в період з вересня 2009 до травня
2015 року. На початку дослідження контрольна (n=21) та експериментальна
(n=20)

групи

не

мали

достовірних

відмінностей

за

досліджуваними

показниками (p>0,05). Усі студенти чоловічої статі за станом здоров’я
належали до основної медичної групи.
Річний цикл програми з професійно-прикладної фізичної підготовки для
обох груп розрахований на 128 годин, 4 кредити, які передбачають поточний і
підсумковий модульний контроль. Заняття у групах проводились

двічі на

тиждень по 2 академічні години.
Тестування студентів здійснювалося на

навчально-тренувальній

базі

Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь).
Студенти контрольної групи на 1-2 курсах займалась згідно з навчальною
програмою дисципліни, а впродовж наступних трьох років (3-5 курси) - в
такому

ж

обсязі

під

час

секційних

занять

футболом.

Студенти

експериментальної групи (20 осіб) займались за авторською програмою
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професійно-прикладної фізичної підготовки з використанням засобів гирьового
спорту, спрямованих на розвиток професійно важливих якостей.
Критерієм оцінювання запропонованої програми

стало порівняння

отриманих результатів тестування показників розвитку професійно важливих
фізичних і психофізичних якостей студентів експериментальної групи з
результатами

тестування

агропромислового
педагогічного

за

виробництва.

експерименту

аналогічними
Отримані

виявили

різний

показниками
результати
приріст

фахівців

проведеного
показників

в

досліджуваних групах.
Показано, що впровадження розробленої програми дозволило значно
підвищити рівень розвитку фізичних якостей студентів експериментальної
(Р<0,05) групи.
Відбулись також позитивні зміни показників фізичного розвитку та
функціонального стану студентів обох груп.
Якщо за час педагогічного експерименту в фізичному розвитку відбулись
незначні зміни в обох групах, за винятком показників у динамометрії лівої та
правої

кистей (у експериментальні групі в порівнянні з контрольною

достовірно вищі показники відповідно на 15,2% і 17,3%), то показники
функціонального стану студентів експериментальної групи

були вірогідно

кращі, ніж у контрольній.
Слід констатувати позитивний влив експериментальної програми на
розвиток психофізичних якостей. Так, в експериментальній групі, в порівнянні
з контрольної групою достовірно кращими були показники в

точності

відтворення часових – на 71,4% і 50,3% та просторових – на 6,8% параметрів.
Використання таблиці М.Н. Коновалова дало можливість визначити
динаміку зростання рівня розумової роботоздатності. Наприкінці експерименту,
цей

показник у студентів експериментальної групи на 9,8% вищий, ніж

контрольної (р<0,05). Рівень фізичного здоров’я визначався за експрес-оцінкою
Г.Л. Апанасенка. На початку експерименту студенти обох груп мали
переважно низький та нижчий від середнього рівень фізичного здоров’я.
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Наприкінці експерименту 72,5% студентів експериментальної групи

мали

середній рівень, при цьому жоден студент не мав низького рівня здоров’я. У
контрольній групі рівень фізичного здоров’я 62,5% студентів було оцінено як
нижчий від середнього, 10% – як низький.
Підтвердженням ефективності програми є аналіз таких важливих аспектів
життєдіяльності студентів, як травматизм, відвідуваність занять та успішність
під час навчання та виробничої практики. Він засвідчив, що студенти
експериментальної групи отримали на 66,7% менше травм під час занять
фізичною культурою в порівнянні з контрольною; на 38,4% менше пропустили
занять і у них вищий середній бал із предметів загальноосвітніх дисциплін на
2,85 %, та з спеціальних дисциплін – 6,53 %.
Одним із головних завдань експериментальної програми було формування
науково-практичних і спеціальних знань, необхідних для самостійних занять
фізичними вправами, зокрема, гирьовим спортом, як під час навчання, так і в
подальшому житті. З метою визначення питання щодо продовження занять
гирьовим спортом, нами через рік після закінчення вищого навчального
закладу, було проведено анкетування випускників – учасників експерименту,
яке показало, що 75% з них продовжують займатись гирьовим спортом і брали
участь у змаганнях.
Наведені результати свідчать про достатню ефективність розробленої
програми професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців
агропромислового виробництва засобами гирьового спорту, застосування якої
сприяло суттєвому покращенню їх фізичного розвитку, фізичного здоров’я,
фізичної та психофізичної підготовленості під час навчання та збереження
високого рівня цих показників протягом подальшої виробничої діяльності. Це
дає підставу рекомендувати розроблену експериментальну програму для
практичного

використання

у

процесі

підготовки

інженерів-механіків

агропромислового виробництва.
У п’ятому розділі дисертації «Аналіз та узагальнення результатів
дослідження» підбито підсумки виконаного дослідження і представлено три
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групи даних: ті, що підтверджують, доповнюють наявні дані та абсолютно нові
результати з проблеми дослідження, які окреслюють ступінь вирішення завдань
дисертаційної роботи.
Результати

досліджень дисертанта підтверджують дані про низький

рівень фізичного розвитку (Г.В. Коробейніков, І.А. Сасук, 2010; Т.Ю.
Круцевич, 2009); фізичного здоров’я студентів (Н.В. Москаленко, 2012; Т.Б.
Серорез, 2013); фізичної підготовленості майбутніх фахівців агропромислового
виробництва (Н.Д. Сторчевий, 2004; Е.А. Остапенко, 2006; В.М. Хомич, 2009) і
вказують

на

необхідність

оптимізації

фізичного

виховання

у

вищих

агротехнологічних навчальних закладах III- IV рівня акредитації.
Доповнено: дані професіографічних досліджень (В.П. Краснов, 2000; В.М.
Хомич, 2009; А.В. Шумський, 2012) фахівців агропромислового виробництва;
дані (І.Р. Бондар, 2000; А.І. Драчук, 2001; К.В. Пронтенко, 2009) щодо
поетапного формування професійно провідних фізичних якостей студентів
засобами окремих видів спорту протягом навчання у вищих навчальних
закладах.
Вперше розроблено: зміст експериментальної програми професійноприкладної фізичної підготовки, спрямованої на покращення фізичного
розвитку, фізичної підготовленості, фізичного здоров'я, професійно важливих
психофізіологічних

якостей

інженерів-механіків

агропромислового

виробництва засобами гирьового спорту як під час навчання у вищому
навчальному закладі ІІІ-ІV рівнів акредитації, так і в умовах виробничої
діяльності.
Висновки відповідають поставленим завданням роботи.
Разом з позитивними сторонами дисертаційної роботи слід відзначити
певні недоліки і дискусійні питання.
1.

Не співпадають посилання на літературні джерела ст. 21 ((Р. Т.

Раєвський, 180, хоча це публікація Л. Пилипея).
2.

Не визначено «належні норми» психофізичних показників, що

необхідні для успішної діяльності працівників агропромислового виробництва.
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3.

Редакційні та технічні помилки ст. 90, 95, 113,123, 132, 145 та ін..

4.

При анкетуванні ставлення студентів до вибору спеціальності

(ст. 94) не вказано студенти яких курсів навчання були респондентами, чи
змінювалося їх відношення до професії протягом навчання у ВНЗ.
5.

На ст. 110 вказується, «що більше третини студенток, які брали

участь у тестуванні, характеризуються низьким рівнем уваги». Виникає
питання осіб якої статі досліджував дисертант, тому що в таблицях відсутній
розподіл показників за статтю?
6.

Недоцільно на початку ІVрозділу описувати мотиваційно-ціннісне

ставлення студентів до фізичного виховання до і після формуючого
експерименту (ст. 115), а тільки на ст. 119 (підрозділ 4.2) надавати
обґрунтування експериментальної програми.
7.

Чим можна пояснити найбільший приріст результатів у рухових

тестах (табл.. 4.13) у студентів ЕГ на першому році навчання і зниження темпів
приросту на другому і третьому році навчання?
8.

Відсутні одиниці виміру (табл. 4.14) у поштовху двох гир 16 кг.

двома руками та ривку гирі 16 кг. однією рукою.
9.

На рис. 4.4., 4.5. погано визначено умовні позначення рівнів

здоров’я студентів КГ та ЕГ.
Однак ці зауваження не несуть принципової спрямованості і не знижують
позитивної оцінки наукової праці, а більш відносяться до побажань і дискусій.
Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Дисертаційна робота Карабанова Євгена Олексійовича «Оптимізація
професійно-прикладної
агропромислового

фізичної

виробництва»

є

підготовки

майбутніх

фахівців

самостійним

завершеним

науковим

дослідженням, яке має теоретичне і практичне значення для удосконалення
професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних
закладів, що опановують спеціальність інженерів-механіків агропромислового
виробництва.
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За актуальністю розкритих питань, новизною отриманих результатів
дослідження і практичним значенням дисертація Карабанова Є. О. відповідає п.
11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання
старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор заслуговує присвоєння
наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за
спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення.

