
 



 

університет» виокремлені такі компоненти як: ціннісно-мотиваційний; 

особистісний; знаннєвий  та вміннєвий. 

У зв’язку з цим доцільним є вибір дисертанткою теми дослідження, яке 

виконано відповідно до комплексної теми наукових досліджень Запорізького 

національного університету з наукового напряму «Теоретичні та методичні 

засади підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання, спорту і туризму» 

Автор чітко вказує мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, презентує 

провідну концептуальну ідею, показує наукову новизну й практичне значення 

дисертаційної роботи. 

Викладений у вступі науковий апарат дисертаційної роботи 

сформульований достатньо чітко і логічно, що дає конкретні й цілісні уявлення 

про логіку його побудови відповідно до обраних об’єкта та предмета 

дослідження, специфіку поставленої мети, способи її досягнення та характер 

отриманих досягнень.  

Для досягнення мети дослідження проаналізовано наукову теорію 

дидактичних, психолого-педагогічних, методичних учень, дотичних до ключової 

проблематики, що зумовлює розкриття сутності і структури професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі 

освіти. 

Достатньо обґрунтовано дисертанткою методи дослідження: теоретичні: 

аналіз, узагальнення і систематизація психолого-педагогічної, науково-

методичної, спеціальної літератури, нормативних документів з проблеми 

дослідження; метод концептуально-порівняльного аналізу, метод структурно-

системного аналізу; моделювання – для з’ясування сутності й обґрунтування 

структури, критеріїв, рівнів професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті; емпіричні: методики діагностики; методи 

масового збирання емпіричного матеріалу; контент-аналіз нормативної 

документації, освітньо-професійних програм – для визначення особливостей 

професійної  підготовки    майбутніх   фахівців   фізичної   культури  і   спорту   в  

 

 



 

ступеневій освіті; педагогічний експеримент – для перевірки ефективності 

розроблених організаційно-педагогічних умов; статистичних: метод середніх 

величин, критерій узгодженості Пірсона, t-критерій Стьюдента, а також методи 

аналізу емпіричних даних за допомогою сучасних інформаційних технологій – 

для опрацювання та оцінювання отриманих експериментальних даних. 

Найбільш істотні наукові результати, що містяться у дисертації, викладені 

автором в наукові новизні: вперше теоретично обґрунтовано, розроблено й 

експериментально перевірено структурну модель та організаційно-педагогічні 

умови професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій системі освіти «коледж-університет», а саме: 1) забезпечення 

наступності змісту професійної підготовки на рівнях коледжу та університету, 

завдяки узгодженню гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, 

загальноекономічної, професійної та практичної підготовки шляхом 

раціоналізації, оптимізації та модернізації змісту навчальних дисциплін і 

практик; 2) забезпечення наступності форм і методів професійної підготовки 

завдяки запровадженню інтерактивних, проблемних, проєктних форм і методів 

навчання в аудиторній та поза аудиторній роботі; введенню дистанційних 

спеціалізованих курсів, елементів дуальної освіти; 3) цілеспрямованого 

розвитоку адаптивності здобувачів освіти через запровадження Тренінгу 

адаптивності, створенню адаптивного освітнього середовища, спеціальну 

підготовку викладачів; уточнено понятійно-категоріальний апарат досліджуваної 

проблеми («професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту», «ступенева система освіти», «наступність») критерії та показники 

ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту в ступеневій освіті; вдосконалено організаційно-методичні засади 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій освіті шляхом узгодження, раціоналізації, оптимізації та модернізації 

змісту навчальних дисциплін і практик, форм і методів фахової освіти. 

 

 

 



 

 

Заслуговує на увагу практичне значення отриманих результатів, яке 

визначається тим що створено, апробовано та впроваджено в освітній процес 

професійної підготовки студентів спеціальності «Фізичне виховання і спорт»: 

навчально-методичний комплекс для коледжу і університету, який включає 

оновлені навчальні плани, робочі програми з фахових дисциплін та практик, 

оновлені контрольні заходи, дистанційні спеціалізовані курси «Ритміка і 

хореографія» та «Гімнастика з методиками викладання»; елементи дуальної 

освіти; Тренінг адаптивності; адаптивне освітнє середовище, що передбачає 

проведення проєктної роботи в аудиторній (індивідуальні та групові міні- та 

моно-проєкти) і позааудиторній роботі (довготривалі, міжпредметні групові й 

індивідуальні проєкти; студентські творчі конкурси, наукові та спортивні заходи) 

та спеціальну підготовку викладачів фахових дисциплін. 

У дослідженні здійснено ґрунтовний аналіз 406 наукових джерел (із них 21 

іноземною мовою) в яких висвітлено теоретико-методичні та психолого-

педагогічні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій системі освіти, що створює передумови для 

системного висвітлення теми. 

Дисертація Анни Миколаївни складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків, що обумовлено характером 

проведеного дослідження і повною мірою підпорядковано його меті. Загальний 

обсяг дисертації складає 350 сторінок, основний текст викладений на 200 

сторінках, що в цілому відповідає вимогам до обсягу дисертацій кандидата 

педагогічних наук. 

Дисертаційне дослідження системно організоване, чітко окреслено його 

предмет і мету, сформульовано дослідницьке завдання, забезпечено відповідність 

їм висновків, які логічно випливають із змісту основного тексту дисертації. 

Дисертаційна робота Багорки А. М. за своїм змістом та формою є завершеним 

дисертаційним дослідженням. 

 

 



 

 

У цілому, позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Багорки Анни 

Миколаївни, як завершену й самостійну роботу з актуальної для сучасного 

розвитку теорії і методики професійної освіти проблему, вважаємо за необхідне 

висловити деякі зауваження і побажання: 

1. На нашу думку, у вступі варто згрупувати та систематизувати окремі 

аспекти досліджень, щоб уникнути повтору прізвищ науковців (с. 19-20). 

2. Доречно переглянути посилання на літературу при перерахуванні 

прізвищ учених, тому що не завжди зроблені. 

3. Необхідно звернути увагу на Розділ 1 – §1.1., §1.2. та Розділ 2 – §2.2., 

§2.3 упорядкувавши і систематизувавши, відповідно до аналізу теоретичних і 

методологічних основ дисертаційного дослідження, щоб уникати повторів та 

відступів від наукового стилю викладу матеріалу. 

4. Уважаємо, що доцільно було б більш ширше проаналізувати 

понятійне поле українських учених на відміну від зарубіжних  (с. 67-96). 

5. Робота значно виграла б, якби дисертантка  у педагогічних умовах 

вказала та розкрила значення педагогічних і навчальних практик у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій системі освіти. 

6. Уважаємо, що таблиці, діаграми, рисунки, схеми розміщені у ІІІ 

розділі, варто було б перенести у додатки, а у роботі залишити лише їх аналіз та 

коментарі про них. 

7. У структурній моделі потребує пояснення відсутність суб’єктів 

освітнього процесу «викладач» - «студент». 

Разом з тим, вказані зауваження не є принциповими і не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження.  

Робота виконана на достатньому науково-теоретичному і методичному рівні, 

містить різноплановий і ретельно опрацьований автором новий теоретичний і 

практичний матеріал. 

 

 



 

 


