Відгук
офіційного опонента – доктора наук з фізичного виховання і спорту,
професора Худолія Олега Миколайовича на дисертаційну роботу
Бузовері Анни Геннадіївни «Підвищення рівня технічної підготовленості
юних черлідерів на етапі попередньої базової підготовки», представлену
на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та
спорту за спеціальністю 24.00.01 − олімпійський і професійний спорт.
Актуальність

обраної

теми.

Актуальність

теми

дисертаційного

дослідження визначається сучасним розвитком складно-координаційних видів
спорту. Вивчення чинників, що впливають на ефективність тренувального
процесу спортсменів на етапі попередньої базової підготовки, є однією з
проблем спортивної науки. Збереження тенденції подальшого підвищення
спортивно-технічної

майстерності

в

черлідингу

можливо

на

основі

впровадження в практику нових підходів до розробки програм технічної
підготовки юних спортсменів.
Проведений автором аналіз науково-методичної літератури дозволив
встановити, що існує протиріччя між потребами навчально-тренувального
процесу на етапі попередньої базової підготовки та рівнем його науковометодичного

забезпечення.

Автор

вказує

на

необхідність

проведення

досліджень щодо розробки програми технічної підготовки юних черлідерів на
етапі попередньої базової підготовки.
Отже, актуальність проблеми та її недостатня розробленість зумовили
вибір теми дисертаційного дослідження: «Підвищення рівня технічної
підготовленості юних черлідерів на етапі попередньої базової підготовки».
Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, що виконана у
Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту згідно зі
Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр.
Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту за темою 2.6 «Теоретикометодичні основи удосконалення тренувального процесу та змагальної
діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів» (номер державної
реєстрації 0111U001168) та тематичним планом Придніпровської державної
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академії фізичної культури і спорту 2016-2020 р.р. за темою: «Історичні,
організаційно-правові та теоретико-методичні основи підготовки спортсменів в
неолімпійському спорті» (номер державної реєстрації 0116U003008)..
Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій, сформульованих у дисертацій. Наукові положення, висновки і
рекомендації сформульовані в дисертаційній роботі достатньо обґрунтовано.
Вірогідність результатів забезпечена адекватністю методів дослідження,
достатньою кількістю досліджуваних, коректною статистичною обробкою
експериментальних даних, а також позитивним ефектом впровадження
результатів роботи в практику. Позитивним є впровадження в практику
програми технічної підготовки юних черлідерів на етапі попередньої базової
підготовки.
Висновки, сформульовані в роботі, відповідають поставленим завданням,
випливають зі змісту дисертаційного дослідження. Їх об’єктивність і новизна не
викликають сумніву.
Теоретична і

практична

значущість

результатів дослідження.

Значення результатів роботи полягає в обґрунтуванні і впровадженні програми
технічної підготовки юних черлідерів.
Автором вперше:
· науково

обґрунтовано

підготовленості

програму

підвищення

спортсменів-черлідерів,

які

рівня

технічної

спеціалізуються

в

номінації «Cheer All Female» на етапі попередньої базової підготовки
другого року тренувань;
· визначено та розроблено критерії оцінок з фізичної (загальної та
спеціальної) і технічної підготовленості спортсменів-черлідерів, які
спеціалізуються в номінації «Cheer All Female» на етапі попередньої
базової підготовки відповідно до виконання функцій у змагальній
композиції (черлідери-флаєри та черлідери-бази), які передбачають
п’ять діапазонів рівнів – «низький», «нижче за середній», «середній»,
«вище за середній» та «високий».
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Матеріали дослідження можуть використовуватися у практиці роботи
тренерів-викладачів, як дані для лекційного викладу у навчальних закладах
фізичної культури, а також при розробці навчально-тренувальних програм.
Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальнотренувальний

процес

Всеукраїнського

спортивного

клубу

«Тріумф»,

спортивного клубу «NRG Sport» м. Дніпра та м. Павлограда, спортивного клубу
«Angels» м. Києва та «Вищої школи черлідинга» м. Одеси, які входили до
складу Всеукраїнської федерації черлідингу та чир-спорту, у освітный процес
ЗВО – Дніпровського індустріально-педагогічного технікуму (як варіативний
модуль) та Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту з
дисципліни «Система підготовки спортсменів в олімпійському, професійному
та неолімпійському спорті», про що свідчать акти впровадження.
Оцінка змісту дисертації, її завершення в цілому. Дисертація
складається з анотації, списку публікацій здобувача за темою дисертації,
вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних літературних
джерел та додатків. Роботу викладено державною мовою на 244 сторінках, з
них 191 сторінки основного тексту. Робота містить 44 рисунки та 39 таблиць.
Список використаних літературних джерел містить 191 найменувань, з них 43 –
праці іноземних авторів.
Вступ відображає стан наукової проблеми, її значущість, підстави та
вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення
дослідження, мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, наукову новизну,
практичне значення результатів, особистий внесок здобувача, апробацію
дисертації, публікації.
У першому розділі «Сучасний стан та проблеми вдосконалення рівня
технічної

підготовленості

черлідерів

на

етапі

попередньої

базової

підготовки» проаналізовано та узагальнено наукову літературу з теоретикометодичних аспектів побудови навчально-тренувального процесу на етапі
попередньої базової підготовки.
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Зроблений

висновок

про

необхідність

подальших

досліджень

закономірностей технічної підготовки черлідерів на етапі попередньої базової
підготовки. Даний розділ є основою для визначення об'єкта, предмета
дослідження і формулювання завдань.
У другому розділі «Методи та організація дослідження» наведено
методи й етапи дослідження, спрямовані на вирішення завдань дисертаційної
роботи, а також відомості про контингент учасників дослідження.
У третьому розділі «Технічна та фізична підготовленість юних
спортсменів-черлідерів на етапі попередньої базової підготовки» наведено
результати констатувального експерименту.
Виконано кореляційний та факторний аналіз, результати яких стали
підставою для розробки експериментальної програми підвищення технічної
підготовленості черлідерів на етапі попередньої базової підготовки.
У четвертому розділі «Обґрунтування авторської програми технічної
підготовки
попередньої

спортсменок,
базової

які

займаються

підготовки»

черлідингом,

на

етапі

викладено теоретичне обґрунтування

авторської програми технічної підготовки черлідерів відповідно до функцій, які
вони виконують під час змагальної композиції та визначено її ефективність за
контрольними тестами з технічної та фізичної підготовленості, результатами
кореляційного та факторного аналізу й змагальної діяльності.
Авторська програма передбачає три рівні технічної підготовки (початковий,
проміжний та основний), для яких визначені мета, завдання, засоби та методи
спортивного тренування. Засоби спортивного тренування розподілені за блоками
фізичних вправ з акцентом на вправи, які входять до змагальної композиції.
У п’ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження»
здійснено узагальнення експериментальних даних і теоретичний аналіз. Це
дозволило сформулювати висновки та рекомендації щодо підвищення
ефективності процесу підготовки черлідерів, виділити три групи даних: такі, що
підтверджують наявні розробки, такі, що їх доповнюють і є новими результатами
з проблеми дослідження.
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Таким чином, дисертація є завершеною науковою працею у якій системно
викладені матеріали дослідження.
Матеріали дослідження повно опубліковані в 9 наукових працях, з яких
шість статей − у наукових фахових виданнях України (чотири з них
надруковано у виданнях, внесених до МНМБ), одна – засвідчує апробацію
матеріалів дисертації; дві – додатково відображають наукові результати.
Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертаційної
роботи.
Зауваження щодо змісту дисертації. До дисертаційної роботи є деякі
зауваження:
1. Четверте завдання перевантажене інформацією.
2.

Предмет дослідження не повністю узгоджується із завданнями
роботи.

3.

Третій і п’ятий висновки зайві, вони вказують на умови проведення
експерименту і нової інформації не мають.

4.

Необхідно уточнити хто брав участь в анкетуванні (вік, стаж роботи,
кваліфікація) (с. 58).

5.

Необхідно пояснити які параметри реєструвалися у процесі
педагогічного спостереження (с. 57).

6.

Педагогічний

експеримент

описаний

формально.

Умови

експерименту наведені у різних розділах, що затрудняє цілісне
сприйняття матеріалу. Вимагає пояснення чим відрізнялася програма
підготовки в контрольній і експериментальній групах?
7.

У розділі 2.1.7 зайвим є наведені формул розрахунку середнього
значення, середнього квадратичного відхилення тощо.

8.
9.

У розділі 2.1.7 не точно описаний факторний аналіз.

У розділі 3.2.2 наведена неповна інформація по факторному аналізу.

Необхідні пояснення до рис. 3.22 і 3.23. Інформативність тестів у факторному
аналізі

визначається

за

коефіцієнтами

спільностей.
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