
 



 

 

Суперечливі наукові підходи в наявних публікаціях характеризують 

недостатньо розроблену тематику даного напрямку досліджень. У цьому 

зв’язку тема дисертації здобуває актуального значення і доповнює наші 

уявлення по ряду теоретичних та практичних питань. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків і результатів. 

Варто відзначити, що аналіз проблеми професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти передбачає 

врахування детермінації цього процесу різними соціокультурними факторами, а 

також людськими цілями, цінностями, інтересами, ідеалами, мотивами тощо. 

Людина в єдності своїх соціальних та особистісних характеристик виступає 

головним суб’єктом усіх процесів, у яких вона бере участь, зокрема й у процесі 

професійної підготовки. 

Тема дисертаційної роботи відповідає змісту проведеного дослідження, 

безпосередньо пов’язана з планами наукових досліджень Запорізького 

національного університету з наукового напряму «Теоретичні та методичні 

засади підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання, спорту і туризму» 

(державний реєстраційний номер 0115U004337). 

Характеризуючи дисертацію Багорки Анни Миколаївни в контексті 

вперше отриманих та найбільш суттєвих наукових результатів зазначимо, що 

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 оптимізації 

й модернізації змісту навчальних дисциплін і практик; 2) забезпечення 

наступності форм і методів професійної підготовки завдяки запровадженню 

інтерактивних, проблемних, проєктних методик навчання в аудиторній та 

позааудиторній роботі; введенню дистанційних спеціалізованих курсів, 

елементів дуальної освіти; 3) цілеспрямований розвиток адаптивності  



 

 

здобувачів освіти через запровадження Тренінгу адаптивності, створення 

відповідного 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, оптимізації та модернізації змісту навчальних дисциплін і 

практик, форм та методів фахової освіти. 

Відзначимо, що дисертаційна робота А. М. Багорки має виважений 

науковий апарат. Дисертантка переконливо доводить актуальність обраної 

теми, чітко визначає мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, 

обґрунтовано формулює його гіпотезу. Джерельна база дослідження свідчить 

про ґрунтовний аналіз проведений авторкою з фаховою літературою (перелік 

використаних джерел складає 406 найменувань). 

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних 

висновків, в яких поетапно розкриваються завдання дослідження, списку 

використаних джерел та додатків. Вважаємо, що науковий апарат дослідження 

обґрунтовано належним чином. 

У першому розділі дисертанткою розкрито наукові засади розуміння 

сутності наступності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій освіті; подано результати вивчення українського 

та зарубіжного досвіду їх підготовки. 

Проведений глибокий аналіз Анною Миколаївною літературних джерел 

дав підстави визначити в роботі наступність професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту як особливий педагогічний феномен, 

провідний педагогічний принцип, що передбачає організаційно, методично та 

психологічно обґрунтовану побудову освітніх програм і освітнього процесу в 

цілому, забезпечує системність і логічну послідовність у навчанні за 

принципом «від простого до складного», ґрунтується на інтеграції навчальних  



 

 

планів, узгодженості змісту навчальних дисциплін, форм і методів їх 

викладання та спрямований на послідовне вдосконалення готовності здобувачів 

освіти до їх майбутньої професійної діяльності, а також подальшого 

професійного навчання та розвитку. 

Погоджуємося із думкою здобувачки в контексті, що наступність 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту вимагає 

здійснення комплексу організаційних та педагогічних заходів і забезпечується 

двобічно, що виявляється в її структурній організації: 1) дії самої педагогічної 

системи на управлінському (узгодження загальних підходів) та власне 

педагогічному (узгодження змісту) рівнях. У такому контексті наступність 

професійної підготовки забезпечується послідовністю, спадковістю, 

гармонійністю освітнього процесу на різних її етапах, у системі самого закладу 

освіти та закладах-партнерах; 2) дії особистості як суб’єкта освітньої 

діяльності, її потреба в саморозвитку, прагнення та здатність до змін своєї 

діяльності, входження до нових її умов, самоорганізацію тощо. 

У другому розділі дисертанткою розроблено й обґрунтовано структурну 

модель професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій освіті та організаційно-педагогічні умови, що забезпечують її 

ефективність. 

Вважаємо грамотним є здійснений аналіз змісту та структури професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі 

освіти «коледж – університет» та загальнонаукові вимоги до педагогічного 

дослідження, що стали підґрунтям для створення її структурної моделі. 

Дисертантка пропонує розглядати таку модель за чотирма блоками: 

цільовий; методологічний; змістово-технологічний; результативний, що є, на 

нашу думку, вдалим варіантом у дослідженні. 

У третьому розділі авторкою розкрито загальні питання організації 

педагогічного експерименту; подано хід та аналіз його результатів. 

Підкреслимо, що педагогічний експеримент було здійснено у формі 

лонгітюду впродовж 2015–2020 рр. за констатувальним, формувальним та 

контрольним етапами. 



 

 

Наголосимо на уважному ставленні дисертантки до проведення 

педагогічного експерименту! Зокрема перед експериментальними заходами, 

дисертанткою було проведено пілотне дослідження, аналіз результатів якого 

підтвердив актуальність теми дисертації, забезпечив апробацію діагностичного 

інструментарію, обґрунтування критеріїв та показників професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті. 

Схвалюємо здійснене Анною Миколаївною обґрунтування методики та 

організації проведення педагогічного експерименту. Погоджуємося щодо мети 

та етапів експериментальної роботи. 

Достовірність і новизна висновків та результатів. Науковий рівень 

дисертації характеризується об’єктивністю й відтворюваністю процесу 

вироблення нових знань доказовістю наукових висновків, точністю засобів і 

методів збору та обробки інформації. 

Дисертаційна робота Багорки Анни Миколаївни вигідно вирізняється 

науково-практичним доробком. Авторкою апробовано та впроваджено в 

освітній процес професійної підготовки студентів спеціальності «Фізичне 

виховання і спорт»: навчально-методичний комплекс для коледжу й 

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 монопроєкти) і позааудиторній роботі 

(довготривалі, міжпредметні групові й індивідуальні проєкти; студентські 

творчі конкурси, наукові та спортивні заходи) і спеціальну підготовку 

викладачів фахових дисциплін. 

Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки та 

висновки дослідження створюють основу для вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті. 

Загальні висновки наукового дослідження обґрунтовані, чітко 

сформульовані та розкривають завдання дослідження. 



 

 

Автореферат дисертації у повній мірі відображає зміст та основні 

результати дослідження, характеризує основні наукові, теоретичні і практичні 

здобутки дисертантки. 

Повнота викладення результатів дослідження висвітлено у 27 друкованих 

працях, з них: 7 – статті в наукових фахових виданнях України; 2 – статті в 

зарубіжних наукових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних 

баз; 16 – матеріали конференцій; 2 – методичні рекомендації. Із них 26 праць 

написано одноосібно. 

Зміст, результати, висновки та джерельна база дослідження Багорки Анни 

Миколаївни є вагомим внеском у вітчизняну професійну педагогіку, зокрема у 

процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту 

та можуть бути використані керівниками навчальних закладів та викладачами 

фахових дисциплін для вдосконалення навчального процесу в ступеневій 

системі освіти. 

Поряд із цим, позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження 

А. М. Багорки, вважаємо за необхідне висловити такі зауваження й побажання: 

1. Вважаємо, що дослідження збагатив би окремий підрозділ аналізу 

особливостей професійної діяльності фахівців фізичної культури і спорту у 

контексті відповідності професійної підготовки до такої діяльності, де б логічно 

та послідовно висвітлювались основні поняття, що використовує дисертантка у 

своїй роботі. 

2. У процесі формування структури та змісту наповнення навчально-

методичного комплексу для коледжу й університету, який включає оновлені 

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

контрольні заходи, дистанційні спеціалізовані курси було б доцільно врахувати 

та охарактеризувати міжпредметні зв’язки, висвітлити логічну побудову 

навчального матеріалу в контексті поетапного процесу професійної підготовки. 

3. У роботі на нашу думку, вдало підібрані організаційно-педагогічні 

умови професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в 

ступеневій системі освіти «коледж – університет», однак у тексті дисертації не  

 



 

зрозуміло, виходячи з яких міркувань і яким чином відбувалась процедура їх 

вибору. 

4. На нашу думку, доцільно було б відобразити у структурній моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, які 

складові професійної компетентності формуються у процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій освіті. 

5. У дисертаційній роботі у повні мірі представлений зарубіжний 

досвід професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій 

освіті (Польща, Чехія, Франція, Швейцарія, Німеччина, Великобританія, США), 

проте не зрозуміло які саме кращі практики такого аналізу використано або 

впроваджено у систему підготовки таких фахівців в Україні. 

Зауваження до дисертаційної роботи не применшують її значення та не 

знижують загальної позитивної оцінки, проте можуть слугувати імпульсом для 

дискусії під час захисту результатів дослідження і стимулом на наукову 

перспективу. 

Загальний висновок. Висловлені побажання не є принциповими і не 

впливають на загальний високий рівень кандидатської дисертації, в якій 

здійснено комплексне вирішення актуальної наукової проблеми, що полягала в 

в науковому обґрунтуванні комплексу організаційно-педагогічних умов, що 

забезпечують успішність професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в ступеневій системі освіти «коледж – університет». 

Аналіз дисертації, автореферату, опублікованих наукових праць Багорки 

Анни Миколаївни дає підстави для такого висновку. Дисертація відповідає 

паспорту спеціальності 13.00.04, профілю спеціалізованої вченої ради. 

Дослідження є закінченим і самостійним, має актуальну тему, наукову новизну, 

теоретичну та практичну значущість, а також є вагомим для теорії та методики 

професійної освіти. Поставлені завдання виконано в повному обсязі. Наукові 

розробки, навчально-методичні матеріали впроваджено в низці навчальних 

закладів України. 

Отже, дисертаційна робота «Професійна підготовка майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти» відповідає вимогам 

«Порядку присудження наукових ступенів» до кандидатських дисертацій,  



 


