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від 26.03.2013). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Обґрунтованість представлених автором наукових положень базується на 

основі ґрунтовно проведеного аналізу наукової літератури.  

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, підтверджується результатами дослідження, яке 

здійснила  А.В. Сидорук, і в цілому не викликає сумнівів. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, 

загальних висновків, 24 додатки на 65 сторінках, списку використаних джерел 

(307 найменувань). Дисертація містить 21 таблицю та 30 рисунків. Загальний 

обсяг роботи – 288 сторінки, з них основний текст – 177 сторінки. 

У дисертації подано авторське тлумачення поняття «готовність майбутніх 

учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в загальноосвітній 

школі», яке розуміється його складна особистісно-професійна якість, що 

інтегрує в собі компоненти й визначає успішність підготовки, організації та 

проведення учителем фізичної культури анімаційних заходів у навчально-

виховному процесі.

Дисертація характеризується глибоким розкриттям досліджуваної 

проблеми, самостійністю у підходах до їх висвітлення, ґрунтовною практичною 

перевіркою отриманих результатів, їх суттєвою теоретичною і практичною 

значущістю.  

Нам імпонує те, що  А.В. Сидорук вперше розробила й апробувала 

комплекс організаційно-педагогічних умов, що забезпечують ефективність 

формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної 

діяльності, а саме: орієнтацію змісту педагогічної освіти майбутніх учителів 

фізичної культури на формування готовності до анімаційної діяльності, що 

передбачає його вибудовування відповідно до змісту анімаційної діяльності та 

вимог до фахівців-аніматорів, а також складових готовності майбутніх фахівців 

до її реалізації; спрямування практичної підготовки студентів на розвиток умінь 
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з проектування та організації анімаційних заходів у загальноосвітньому 

навчальному закладі, чого досягають завдяки постановці нових завдань 

ознайомчої, навчальних та виробничої практик; формування цілісного уявлення 

студентів про сутність анімаційної діяльності завдяки зануренню в розвивальне 

анімаційне освітнє середовище, спрямоване на створення особливих умов для їх 

самостійної роботи в позанавчальний час. 

Для теорії та методики професійної освіти важливим є те, що автором 

 уточнено: понятійно-категоріальний апарат професійної педагогіки 

(«анімаційна діяльність», «готовність майбутніх учителів фізичної культури до 

анімаційної діяльності»); компоненти, критерії, показники та рівні готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності. 

А.В. Сидорук спрямувала свої зусилля на  удосконалення організаційно-

методичних засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

анімаційної діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

створено, апробовано та впроваджено в навчальний процес підготовки 

студентів напряму «Фізичне виховання»: модульні спецкурси «Анімація в 

системі роботи з профілактики шкідливих звичок», «Методика організації 

вільного часу учнів (молодшого, середнього, старшого шкільного віку)», 

«Ігрові технології у фізкультурній діяльності», «Професіограма фахівця 

фізичного виховання» у межах дисциплін професійного циклу; спецкурс 

«Анімація у фізичній культурі», науково-методичний комплекс якого включає 

навчальну та робочу програми, матеріали лекцій, семінарських, практичних 

занять і тестового контролю, рекомендації щодо виконання індивідуального 

науково-дослідницького завдання, електронний ресурс у системі електронного 

забезпечення навчання Moodle; програму наскрізної практичної підготовки; 

програму роботи студентського гуртка «Animation FVteam». 

Вірогідність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Ознайомившись з дисертацією Сидорук Анни Вікторівни, зазначимо, що 

робота змістовна, логічно побудована, в якій матеріал послідовно викладений, а 
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також комплексно розкрита проблема, яка була визначена у дослідженні. 

Безперечними  перевагами роботи є те, що основні положення, висновки 

та рекомендації, розроблені Сидорук Анною Вікторівною на основі 

узагальнення дослідницьких матеріалів, упроваджено в навчальний процес 

професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури вищих 

навчальних закладах.  

Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки та 

висновки дослідження А.В. Сидорук створюють основу для вдосконалення 

професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищому 

навчальному закладі. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. 

Нам імпонує, що результати та основний зміст дослідження А.В.Сидорук 

відображено в 23 публікаціях, з яких: 9 – статті в наукових фахових виданнях 

України (у тому числі одна у виданні, що входить до міжнародної наукометричної 

бази), 2 – статті в зарубіжних виданнях, 2 – статті в інших виданнях, 8 – матеріали 

конференцій, 2 – навчально-методичні видання. 

Основні положення та результати дисертації були оприлюднені на 

науково-практичних конференціях: міжнародних: «Людиновимірність 

гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові 

досягнення і перспективи» (Мелітополь, 2015), «Теоретичні та практичні 

аспекти сучасної педагогіки та психології» (Львів, 2015), «Образовательная 

среда сегодня: стратегии развития» (Чебоксари, 2015), «Сучасна педагогіка: 

теорія, методика, практика» (Хмельницький, 2015), «Міжнародна діяльність 

університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи» (Маріуполь, 

2015), «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології» (Київ, 2015), 

«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (Запоріжжя, 

2016); Всеукраїнських: «Актуальні аспекти фізичного виховання, спорту і 

здоров’я людини» (Тернопіль, 2013), «Фундаменталізація змісту 

загальноосвітньої та професійної підготовки: проблеми і перспективи» (Кривий 
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Ріг, 2015), «Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді» (Мелітополь, 

2015), «Практична педагогіка та психологія: методи і технології» (Запоріжжя, 

2016), «Молода наука» (Запоріжжя, 2013–2015). 

Дисертація відзначається високим науковим рівнем, матеріал викладений 

чітко, грамотно, з глибоким знанням загальнонаукових і психолого-

педагогічних передумов підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

анімаційної діяльності в загальноосвітній школі. 

У підсумку Сидорук Анна Вікторівна стисло та чітко сформулювала 

загальні висновки, що має принципове значення для теорії та методики 

професійної освіти. 

Матеріали дисертації оформлено відповідно до вимог до текстів 

наукового характеру.  

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 

Оцінюючи в цілому позитивно дисертацію Сидорук Анни Вікторівни, 

необхідно вказати на деякі міркування, які виникли в процесі рецензування 

роботи і вимагають окремих пояснень: 

1. Є неточності та невідповідність у формулюванні категоріального 

апарату дослідження. Так, у меті і науковій новизні автор вказує на комплекс 

організаційно-педагогічних умов, що забезпечують ефективність професійної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в 

загальноосвітній школі, а в завданнях дослідження пише про визначення й 

обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування готовності 

майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в 

загальноосвітній школі. В об’єкті дослідження, який є, на думку автора, 

процесом професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у 

вищих навчальних закладах, вважаємо, що термін «процес» є зайвим. До нашої 

думки приєднується і С.М. Вишнякова, яку цитує автор на с. 36 і на якій 

читаємо: «за визначенням С.М. Вишнякової, професійна підготовка – це процес 

оволодіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками, які дозволяють 

виконувати роботу в певній області діяльності]».   
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Вважаємо, що термін «спецкурс» відповідно до сучасних вимог до 

навчальних планів підготовки майбутніх учителів фізичної культури слід було 

замінити на термін «дисципліна за вибором студентів». 

2. На нашу думку, автору бажано було б на с. 1 автореферату 

дисертації на с. 5-6 тексту дисертації при посиланні на відповідні нормативні 

документи вказати на Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація» (2016 р.). У переліку посилань щодо відображення питань, 

пов’язаних з підготовкою майбутніх учителів фізичної культури до професійної 

діяльності, слід було вказати на праці таких вітчизняних науковців, як 

О.Ю. Ажиппо, П.Б. Джуринський, О.А.Атамась, О.М.Войтовська, Л.В. 

Гальченко, Л.О. Коновальська, Б.А. Максимчук, О.В. Омельчук, 

В.Г. Омельяненко, Н.М. Самсутіна та ін. 

3. Вважаємо, що у назві «концептуальна модель підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в загальноосвітній 

школі», слово «концептуальна» є зайвим У назві результату, як сформованої 

готовності до анімаційної діяльності в загальноосвітній школі, слід було 

вказати на сформованість готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

анімаційної діяльності в загальноосвітній школі. На нашу думку, автору на с. 8 

автореферату дисертації та с. 88 тексту дисертації в моделі підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в 

загальноосвітній школі слід було показати зворотний зв’язок від результату до 

мети.  

4. На с. 11 автореферату дисертації  автору слід було чітко прописати, 

студенти яких вищих навчальних закладів України брали участь в 

педагогічному експерименті. 

5. Автору слід було ґрунтовніше  охарактеризувати використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в умовах сучасної парадигми вищої 

освіти, навести фрагменти мультимедійних презентацій та сріншоти з 

дисциплін, які викладаються нею. 
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