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Автор аргументовано підсилює актуальність дослідження низкою 

виявлених суперечностей, які чітко окреслені в роботі та авторефераті.  

Науковий апарат дисертаційного дослідження збалансований. 

Коректно сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, 

представлено зміст методів, які використовувалися для розв’язання 

наукового завдання щодо визначення, обґрунтування та експериментальної 

перевірки організаційно-педагогічних умов формування готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в 

загальноосвітній школі.  

Загальна логіка наукового дослідження є виваженою, послідовною і 

відображена в структурі та результатах дисертаційного дослідження.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що 

дисертанткою уперше розроблено й апробовано комплекс 

організаційнопедагогічних умов, що забезпечують ефективність 

формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

анімаційної діяльності. У дослідженні уточнено понятійно-категоріальний 

апарат професійної педагогіки («анімаційна діяльність», «готовність 

майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності»), 

визначено компоненти, критерії, показники та схарактеризовано рівні 

готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності.  

Практичні доробки автора становлять розробка й упровадження 

спецкурсу «Анімація у фізичній культурі» і науково-методичного 

комплексу до нього, що включає навчальну та робочу програми, матеріали 

лекційних, семінарських, практичних занять і тестового контролю, 

рекомендації щодо виконання ІНДЗ, електронний ресурс у системі Moodle; 

удосконалення змісту інших дисциплін навчального плану введенням 

додаткових модулів, пов’язаних з анімаційною складовою діяльності 
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педагога; укладання програм наскрізної практичної підготовки та роботи 

студентського гуртка «Animation FVteam».  

Заслуговує схвалення широка експериментальна база дослідження, що 

представлена значним переліком вищих навчальних закладів різних регіонів 

України.  

Аналіз тексту дисертації Сидорук Анни Вікторівни, автореферату та 

змісту публікацій дають підстави для висновку про наукову обґрунтованість 

і достовірність отриманих автором результатів.  

Необхідно відзначити виважений підхід дисертантки щодо аналізу 

явища анімації, який дав змогу розкрити сутність, спрямованість і зміст цієї 

складової культурного дозвілля школярів. Анімаційна діяльність 

розглядається як цілеспрямована активність особистості, результатом якої є 

її різнобічний розвиток – зміцнення здоров’я, профілактика шкідливих 

звичок, розвиток різноманітних здібностей, набуття організаторських 

якостей та самовдосконалення в цілому. Дослідження зарубіжного й 

вітчизняного досвіду підготовки фахівців до анімаційної діяльності 

дозволив автору зробити висновок, що майбутній учитель має бути 

компетентним не тільки в галузі фізичної культури і спорту, а й у сфері 

педагогіки, психології та соціальної роботи.  

На основі вивчення наукових підходів щодо з’ясування сутності 

готовності особистості до професійної діяльності, педагогічних функцій 

вчителя фізичної культури, його професійної компетентності, готовність 

майбутнього педагога цього профілю до анімаційної діяльності в 

загальноосвітній школі визначається як складна особистісно-професійна 

якість, що інтегрує в собі мотиваційно-цільовий, когнітивно-змістовий, 

діяльнісно-творчий, рефлексивно-оцінний компоненти і забезпечує 
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успішність підготовки, організації та проведення учителем фізичної 

культури анімаційних заходів у навчально-виховному процесі.  

Найсуттєвішими результатами наукового пошуку є обґрунтування 

концептуальної моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

анімаційної діяльності в загальноосвітній школі та відповідних 

організаційно-педагогічних умов. Основними структурними елементами 

розробленої моделі є мета, завдання, принципи, організаційно-педагогічні 

умови, методи і форми, які забезпечують формування готовності майбутніх 

учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в загальноосвітній 

школі, а також критерії та показники, за якими оцінюється результат – 

сформована готовність до анімаційної діяльності. Пропонована модель 

включає цільовий, змістовий та результативний блоки і відображає процес 

формування готовності. Виокремлення у ній структурних елементів 

дозволяє поетапно розкривати цілеспрямованість процесу підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в 

загальноосвітній школі від поставленої мети до кінцевого результату. 

Особливо вдалим є унаочнення розробленої моделі (с. 88).  

Аналіз та узагальнення наукової інформації щодо досліджуваної 

проблеми, навчально-методичної і нормативної документації значною 

мірою визначили належну розробку та реалізацію 

організаційнопедагогічних умов, що забезпечують формування готовності 

студентів до анімаційної діяльності, а саме: орієнтація змісту педагогічної 

освіти майбутніх учителів фізичної культури на формування готовності до 

анімаційної діяльності; спрямування практичної підготовки студентів на 

розвиток умінь з проектування та організації анімаційних заходів в 

загальноосвітньому навчальному закладі; формування цілісного уявлення 
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студентів про сутність анімаційної діяльності шляхом їх залучення до 

розвивального анімаційного освітнього середовища.  

Для забезпечення якісної підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури до анімаційної діяльності здобувачем було обрано цікаві та 

специфічні форми і методи роботи. Зокрема у навчально-виховний процес 

було впроваджено проблемні й бінарні лекції, різні види семінарських 

занять (семінар-бесіда, семінар-прес-конференція, семінар-круглий стіл), 

тематичні майстер-класи з анімаційної діяльності, а також роботу гуртка 

«Animation FVteam», які включали розв’язання інтерактивних та 

ситуаційних завдань, використання навчальних ігор («Говори або дій», 

«Дискусія», «Ситуаційна модель поведінки Врума-Яго» та ін.), 

індивідуальну й групову рефлексію.  

Значний інтерес становить пропонована автором система завдань з 

анімаційної діяльності під час проходження студентами практики на 

виробництві, яка структурована за роками навчання і передбачає підготовку 

та проведення об’єднаних спільною метою спортивних, оздоровчих, 

культурно-масових й пізнавальних заходів з учнівською молоддю.  

Позитивним є цілеспрямована активізація самостійної роботи 

студентів у процесі їх підготовки до анімаційної діяльності, яка включала 

самоконтроль, самоаналіз та самооцінку.  

Детально й аргументовано представлено зміст і результати 

дослідноекспериментальної перевірки ефективності професійної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в 

загальноосвітньому навчальному закладі. Обґрунтовано комплексний 

показник рівня сформованості готовності майбутніх учителів до анімаційної 

діяльності в загальноосвітній школі, визначено технологію його розрахунку, 
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яка розкриває відповідні компоненти, критерії та діагностичний 

інструментарій.  

Використані статистичні методи дослідження уможливили належну 

якість вимірювання емпіричних даних, одержаних під час експерименту. На 

основі цих даних дисертанткою коректно сформульовані висновки, які 

відповідають поставленим у роботі завданням і розкривають чільні 

надбання та результати наукового пошуку, забезпечуючи таким чином 

достовірність результатів дисертаційного дослідження.  

Ознайомлення з текстом автореферату дає підстави стверджувати, що 

за структурою та змістом він відповідає поставленим вимогам. Зміст 

автореферату та основні положення дисертації є ідентичними.  

Результати та висновки дисертаційного дослідження можуть бути 

використані в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту, інститутах післядипломної освіти, а також у роботі 

спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, дитячих центрів 

та будинків творчості, оздоровчих таборів, за місцем проживання та 

масового відпочинку населення.  

Позитивно оцінюючі кандидатську дисертацію Сидорук Анни 

Вікторівни, вважаємо за необхідне висловити окремі зауваження та 

міркування, що вимагають уточнень і пояснень.  

1. У першому розділі «Науково-теоретичні основи професійної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності 

в загальноосвітній школі» автор недостатньо приділив уваги аналізу саме 

професійної діяльності вчителя фізичної культури. Зокрема не розкрито 

зміст та особливості роботи педагога щодо позаурочної діяльності школярів 

(у режимі навчального дня, позакласних та позашкільних занять, 

самостійної роботі учнів), на основі якого має здійснюватися спрямований 
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пошук механізмів формування готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до анімаційної діяльності.  

2. Доцільно конкретизувати основні уміння та навички, які 

визначають руховий компонент анімаційної діяльності вчителя фізичної 

культури і безпосередньо відображають зміст та специфіку роботи педагога 

цього профілю.  

3. Оскільки провідна роль у практичній підготовці майбутніх 

учителів фізичної культури належить спортивно-педагогічним дисциплінам 

в інтеграції з педагогічною практикою, робота значно виграла б, якщо 

вказаний на 99-100 сторінках дисертації перелік дисциплін, у який уведено 

спеціальні змістові модулі, було б розширено навчальними курсами з 

рухливих (рекреаційних) ігор та фітнес-аеробіки, що органічно пов’язані з 

анімацією.  

4. З метою усунення дубляжу навчального матеріалу, який 

вивчається під час проходження інших дисциплін навчального плану  

(«Історія фізичної культури», «Фізіологія людини»), на наш погляд, варто 

оптимізувати зміст авторського спецкурсу «Анімація у фізичній культурі». 

Певна частина пропонованих питань може бути вирішена через реалізацію 

міждисциплінарних зв’язків.  

5. Текст дисертації та автореферату не позбавлений окремих 

орфографічних й стилістичних помилок. У роботі подекуди пропущені 

словосполучення і мають місце русизми.  

Проте висловлені зауваження і побажання мають дискусійний та 

рекомендаційний характер. Вони не зменшують науково-практичної 

цінності дослідження і загальної позитивної оцінки виконаної роботи.  

Дисертація «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

анімаційної діяльності в загальноосвітній школі» є самостійним, 
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завершеним науковим дослідженням, що відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів  

України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами від 19.08.2015 р. № 656),  

а її автор – Сидорук Анна Вікторівна заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04  

– теорія і методика професійної освіти.  

  

  

  


