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Актуальність обраної теми. Питання щодо участі жінок у 

спортивному русі посідають сьогодні не останнє місце у різних наукових 

галузях знань та дисциплінах, зокрема в історії, соціології, психології, 

етнології, історії та соціології фізичної культури і спорту. При цьому 

пріоритетними є наступні проблеми – становище жінки у міжнародному 

спортивному русі, її право займатися власне «чоловічими» видами спорту, 

розширення жіночої олімпійської програми, можливість жінок займати 

керівні посади у міжнародних спортивних федераціях, національних 

олімпійських комітетах і,  відповідно, в Міжнародному олімпійському 

комітеті. Вивчення процесу еволюції «жіночої» олімпійської програми 

дозволило визначити, що на її становлення впливають такі чинники, як 

ставлення до жіночого спорту у державах з різними соціальними системами, 

постійна боротьба жінок за свою рівноправність у всіх сферах суспільного 

життя, рівень розвитку жіночих видів спорту, їх популярність і поширення в 

світі, діяльність і роль міжнародних спортивних організацій у розвитку 

жіночого спорту.  

Хвиля законів, які поступово зрівнюють жінок в правах з чоловіками в 

останні роки, пронеслася по всіх країнах Перської затоки. Особливо це 

помітно на прикладі Саудівської Аравії, провідної країни арабського світу, де 

до недавнього часу закони обмежували права жінок особливо жорстко. 



Останніми десятиліттями низка ісламських організацій почала проводити 

окремі ігри для мусульман, які є офіційно визнаними та мають свою 

символіку й атрибутику. До них належать Ігри Ісламської солідарності, які 

проводяться між мусульманськими державами з 1980 року, а також Жіночі 

ісламські ігри  під патронатом Міжнародного олімпійського комітету - з 1993 

року. Вони дають можливість жінкам брати участь у спортивних заходах на 

рівні із чоловіками.  

        Олімпійські ігри в Лондоні стали багато в чому першими і мають 

історичне значення, в першу чергу для мусульманок, які увійшли до складу  

делегацій своїх країн. Саудівська Аравія вперше дозволила брати участь в 

Олімпіаді жінкам і привезла на змагання двох спортсменок. Бруней і Катар 

теж вперше включили в свої команди в цілому п'ять жінок. Також у Лондон 

відправили своїх спортсменок Об'єднані Арабські Емірати і Іран, жінки 

представляли  ці країни на змаганнях з важкої атлетики та настільного тенісу. 

В рамках Олімпійських ігор вперше проходив турнір з жіночого боксу, в 

якому брала участь представниця Афганістану Садаф Рахімі. 

Алжир і Туреччина відправили свої жіночі команди з волейболу. 

Незважаючи на політичну нестабільність в Єгипті, з цієї країни на Олімпіаду 

приїхали 34 спортсменки у складі найбільшої за всю історію Олімпіади 

делегації своєї країни. Навіть Палестина, яка відправила команду з п'яти 

чоловік, може похвалитися двома спортсменками. Багато хто вважає, що ця 

Олімпіада стала ознакою «підйому арабського жіночого спорту» або навіть 

«мусульманського жіночого спорту». Але, на жаль, поки доводиться 

говорити про «підйом арабського і мусульманського жіночого спорту», але 

не про визнання його. Залишилося тільки запитати, чи будуть всі ці 

нововведення лондонської Олімпіади  щось означати для нових поколінь 

мусульманок, які дивляться змагання і вболівають за своїх співвітчизниць і 

сестер по вірі, в хіджабі і без нього, і мріють досягти таких і навіть більших 

висот . 



 

          Зважаючи на те, що іслам є однією з найпотужніших релігій світу, а 

жіночий спорт у країнах Північної Африки та Близького Сходу практично не 

вивчений у сучасній історії фізичної культури в нашій країні, ця 

проблематика потребує поглибленого та диференційованого дослідження. У 

зв’язку із цим, постала об’єктивна необхідність вивчення даної теми, 

оскільки вона майже не досліджена на теренах України, що й зумовлює 

актуальність дисертаційної роботи .  

           У роботі  Дьоміної Альони Анатоліївни обґрунтовується необхідність  

досліджень у даному напрямку і доводиться, що в умовах глобальних змін у 

світі ця проблема набуває не тільки особливого теоретичного, а й вагомого 

практичного значення, адже розвиток жіночого спорту в країнах Північної 

Африки та Близького Сходу – це головний маркер економічного розвитку 

цих країн та відповідно їх конкурентоспроможності.                                     

Кандидатська дисертація Дьоміної Альони Анатоліївни є актуальним 

дослідженням з визначення та обґрунтування і розробки основних положень 

стратегії розвитку жіночого спорту, та систематизації чинників, що вплинули 

на розвиток жіночого спорту у світі й країнах Північної Африки та Близького 

Сходу.                                                                                                                                    

Зв’язок роботи з науковими планами, тема. Робота виконана в рамках тем: 

1.1. «Історичні, організаційно-методичні та правові засади реалізації 

олімпійської освіти України» (№ державної реєстрації 0111U001714) 

Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 

спорту на 2011 – 2015 рр.; 1.11. «Олімпійська освіта в системі навчально-

виховного процесу підростаючого покоління» (№ державної реєстрації 

0115U002373). Роль автора полягає у визначенні соціоісторичних умов 

розвитку жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького Сходу, 

обґрунтуванні та розробці основних положень стратегії розвитку жіночого 

спорту в досліджуваних регіонах. Окреслені положення використано також 



для удосконалення діяльності регіональних центрів олімпійських досліджень 

та освіти в Україні. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  Наукові положення, 

висновки і рекомендації сформульовані в дисертаційній роботі достатньо 

обґрунтовано. Вірогідність результатів забезпечена адекватністю методів 

дослідження, достатньою кількістю досліджуваних, коректною статистичною 

обробкою даних, а також позитивним ефектом впровадження результатів 

роботи  у  навчальний процес професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти Національного університету фізичного виховання і спорту України 

при вивченні дисциплін «Історія фізичної культури та спорту», «Історія 

олімпійського руху», «Історичні аспекти, проблеми та протиріччя сучасного 

олімпійського спорту», Львівського державного університету фізичної 

культури при вивченні дисципліни «Історія олімпійського руху», Київського 

університету імені Бориса Грінченка при вивченні дисциплін «Історія 

фізичної культури» та «Теорія олімпійського та професійного спорту». 

Також розроблено рекомендації щодо впровадження основних положень 

стратегії  розвитку жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького 

Сходу. Висновки, які сформульовані в роботі, відповідають поставленим 

завданням, підсумовують зміст дисертаційного дослідження. Їх об’єктивність 

і наукова новизна не викликають сумніву. 

       Теоретична і практична значущість результатів дослідження полягає 

в розробці, обґрунтуванні й апробації  стратегії розвитку жіночого спорту в 

країнах Північної Африки та Близького Сходу, розкритті громадської думки 

населення цих країн  щодо участі жінок в міжнародному спортивному русі та 

визначенню найважливіших засобів  впливу на неї; визначено соціоісторичні 

передумови формування та розвитку жіночого спорту, систематизовано та 

охарактеризовано основні хронологічні періоди розвитку жіночого спорту в 

країнах Північної Африки та Близького Сходу. 



Фактичний матеріал, який представлено в роботі, та зроблені на його 

основі узагальнення з урахуванням виявлення глобальних факторів, чутливо 

впливають на розвиток жіночого спорту. Це дозволяє оптимізувати глобальні 

чинники, які вплинули на суспільну думку мусульманської спільноти; в 

цьому напрямку були визначені організації, що реально можуть сприяти 

розвитку  жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького Сходу. 

До заслуг дисертаційного дослідження Дьоміної Альони Анатоліївни 

належить обґрунтування соціально-історичних передумов формування та 

розвитку жіночого спорту, систематизування основних хронологічних 

періодів розвитку жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького 

Сходу; чинники, що вплинули на розвиток жіночого спорту в регіоні; 

громадська думка мешканців різних країн щодо участі жінок в міжнародному 

спортивному русі. 

Сформульовані в дисертації висновки і пропозиції, а також окремі 

результати дослідження є частиною  навчального процесу професійної 

підготовки здобувачів вищої освіти фізкультурно-спортивної спрямованості 

ВНЗ України. Також розроблено рекомендації щодо впровадження основних 

положень стратегії  розвитку жіночого спорту в країнах Північної Африки та 

Близького Сходу. Висновки, які сформульовані в роботі, відповідають 

поставленим завданням, підсумовують зміст дисертаційного дослідження. Їх 

об’єктивність і наукова новизна не викликають сумніву. 

Оцінка змісту дисертації, її завершення в цілому. Дисертаційна 

робота складається із анотації, вступу, 5 розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Робота написана грамотною українською 

мовою, загальний текст викладено на 198 сторінках, з них 170 сторінок – 

основний текст, що містить 7 таблиць, 29 малюнків. У роботі використано 

171 джерело спеціальної наукової літератури, з них 115 - іноземних авторів. 

        Вступ відображає стан наукової проблеми, її значущість, підстави та 

вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення 



дослідження, мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження, методологію, 

наукову новизну, практичне значення результатів, особистий внесок 

здобувача, апробацію дисертації, публікації. 

Структура дисертації та стиль її подання відповідають вимогам МОН 

України, побудова логічна. Адекватно використані наукові терміни. 

Цифровий матеріал структуровано в таблицях і малюнках, що полегшує 

сприйняття змісту роботи. 

Концептуальна структура дисертаційного дослідження складається з 

п’яти розділів:  

У першому розділі «Основні проблеми жіночого спорту в країнах 

Північної Африки і Близького Сходу» виконано добротний аналіз 

літературних джерел, які розкривають особливості сучасного стану жіночого 

спорту у країнах Північної Африки і Близького Сходу, та участь жінок у 

сучасному міжнародному спортивному русі. Узагальнено відомості про 

процес інтеграції жінок у міжнародний олімпійський рух,становлення та 

розвиток жіночого спорту на міжнародній арені. 

Розглянута низка питань щодо феміністського руху, який торкнувся всіх 

сторін життя суспільства, в тому числі спорту вищих досягнень як галузі 

інтенсифікації міжнародного співробітництва, активізації обміну 

культурними цінностями, взаєморозвитку, формування відчуття взаємної 

поваги та толерантності. Також йшлося про процеси усунення гендерної 

нерівності в різноманітних регіонах та країнах світу, де історичні традиції, 

релігійні особливості, родинні цінності, навколишнє середовище – є 

стримуючим фактором у відношенні вирівнювання прав та свобод жінок та 

чоловіків. Встановлено, що спорт вищих досягнень, і в першу чергу 

олімпійський спорт, є потужною та найбільш перспективною галуззю для 

усунення ґендерної нерівності. Розглянуті фактори, які стримують процеси 

розвитку фізичного виховання та спорту в країнах Північної Африки та 

Близького Сходу: культурні особливості, родинні цінності, соціальний лад 

життя.  



У другому розділі «Методи і організація дослідження» представлено і 

обґрунтовано методологію дослідження, наведено методи й етапи 

дослідження, спрямовані на вирішення завдань дисертаційної роботи, а 

також відомості про контингент учасників дослідження. 

У третьому розділі «Сучасний стан і перспективи розвитку жіночого 

спорту в країнах Північної Африки і Близького Сходу» представлено 

результати соціологічного опитування. Було виявлено ряд факторів, які, на 

думку експертів, впливають на процес розвитку жіночого спорту в країнах 

Північної Африки та Близького Сходу – політична ситуація в країні, 

економічні і соціально-культурні умови, громадська думка, кліматичні 

умови, пропаганда здорового способу життя, рівень освіти в країні, 

доступність спортивної інфраструктури, наявність спеціалізованих 

тренувальних програм для жінок. Також було визначено основні тенденції 

розвитку та перспективні види спорту в країнах Північної Африки та 

Близького Сходу для жінок. В рамках дослідження було проведено 

соціологічне опитування населення країн регіонів, що досліджуються, з 

низки питань щодо впливу громадської думки на розвиток жіночого спорту. 

Для отримання повної інформації щодо ефективності розробленої Стратегії 

розвитку жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького Сходу 

було проведено додаткове експертне опитування. Аналіз результатів 

опитування дає змогу стверджувати, що, на думку експертів, Стратегія є 

корисною і містить в собі системні підходи.  

У четвертому розділі «Основні положення стратегії розвитку 

жіночого спорту в країнах Північної Африки і Близького Сходу» 

представлено основні практичні рекомендації щодо покращення процесу 

розвитку жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького Сходу у 

формі комплексної Стратегії. Розроблено основні положення стратегії 

розвитку жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького Сходу, 

що включають в себе п’ять взаємопов’язаних блоків: інформаційно-

пропагандистський, матеріально-технічний, освітній, нормативно-правовий, 



науково-практичний. Існує органічний взаємозв’язок між явищами та 

процесами, які відносяться до кожного з цих блоків і результативністю 

реалізації Стратегії. Дослідження свідчать, що Стратегія має комплексні і 

систематичні підходи, які покликані стимулювати розвиток жіночого спорту 

в країнах Північної Африки і Близького Сходу. 

У п’ятому розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» 

представлений аналіз здійснених досліджень, зіставлені отримані результати 

з даними науково-методичної літератури, проведено обговорення результатів 

та охарактеризовано ступінь вирішення завдань дослідження.   

Вперше науково обґрунтовано:соціально-історичні передумови 

формування та розвитку жіночого спорту; основні хронологічні періоди 

розвитку жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького Сходу; 

чинники та фактори, що вплинули на розвиток жіночого спорту в регіоні; 

громадську думку різних країн Північної Африки і Близького Сходу щодо 

участі жінок в міжнародному спортивному русі та занятті спортом.  

Доповнено відомості про фактори, які вплинули на розвиток жіночого 

спорту в країнах Північної Африки та Близького Сходу, значення жіночого 

спорту у сучасному суспільстві і міжнародному спортивному русі, 

доцільність та актуальність розробки цільових заходів, спрямованих на 

подолання ґендерної нерівності та наслідків дискримінації у спортивній 

практиці. 

У «Висновках» авторка підсумовує головні тези дослідження й пропонує 

стислий виклад здобутків, які складають вагомий науковий внесок для всієї 

спортивної науки  і  практичні рекомендації щодо розвитку жіночого спорту в 

країнах Південної Африки та Близького Сходу. 

        Таким чином, кандидатська дисертація Дьоміної А.А. «Соціоісторичні 

умови розвитку жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького 

Сходу»  є завершеною науковою працею, у якій системно викладені 

матеріали дослідження. Запропонована робота відрізняється фаховим 

підходом та оригінальністю недослідженої проблеми. 



Отримані результати дослідження знайшли відображення у шести 

наукових працях, п’ять з яких – опубліковані у спеціалізованих виданнях, 

затверджених Міністерством освіти і науки України, дві з них увійшли до 

міжнародних наукометричних баз, одна публікація апробаційного характеру. 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертаційної 

роботи. 

Таким чином, проаналізувавши дисертаційне дослідження Дьоміної 

А.А. та позитивно його оцінюючи, хочу висловити деякі дискусійні 

положення та зауваження, які, на мою думку, могли сприяти   покращенню 

висвітлення даної проблеми, яка є вкрай актуальною для сучасного  

суспільства. 

Зауваження щодо змісту дисертації. До дисертаційної роботи є деякі 

зауваження:  

1. На мою думку, кандидатську дисертацію слід було б краще структурувати, 

тому  що дослідження має  5 розділів, 4 завдання, 8 висновків. Слід було б 

поставити хоч би по два завдання до кожного розділу, так як матеріал для 

дослідження є надзвичайно багатим і 4 завдання для виявлення такої 

складної теми замало, тим більше, що повинна бути і кореляція завдань та 

висновків. 

2. Стосується завдань та висновків. Наприклад поставлено 1 завдання:        

Проаналізувати історичний розвиток й сучасний стан феміністського руху в 

світі та його прояв в спорті на основі наукового опрацювання фахової 

літератури. Коли поставлене завдання відносно опрацювання фахової 

літератури, то й висновок слід було б зробити по аналізу фахової літератури, 

тому що література завжди була засобом виявлення проблем. 

У висновку першого пункту відмічається: Теоретичний аналіз фахової 

літератури, провідного міжнародного досвіду з проблеми, що досліджується 

дозволив встановити, що феміністський рух в сучасному світі перетворився в 

головну рушійну силу, яка забезпечує права та можливості жінок в різних 

галузях соціального життя, в тому числі і спорту. Цей рух радикально 



вплинув на світогляд світової громадськості, міжнародну політику та 

національне законодавство багатьох країн в цій сфері. Найбільш яскраво 

результативність цього руху проявилася в олімпійському спорті, особливо в 

тій його частині, яка стосується кількості видів спорту та видів змагань серед 

жінок на Олімпійських іграх й кількості спортсменок, які приймають у них 

участь.  

3. На мій погляд, можливо було б ввести розділ «Ступінь наукової розробки 

теми» та виокремити напрями, наприклад,  школи, традиції, та авторів, що 

вивчали ті чи інші проблеми. 

4. Стиль викладу матеріалу дисертаційної роботи заслуговує високої 

позитивної оцінки. Водночас, у роботі зустрічаються окремі стилістичні 

огріхи. На сторінках 26 і 27 дисертації є повторення тексту. Також слово 

«соціоісторичні» треба писати у тексті так, як у і у назві дисертації. 

5. Невідповідність нумерації та уточнення значення слів: на стор.44 у тексті 

вказана таблиця 1.3, а в наявності представлена таблиця 1.2. Також у цій 

таблиці статистичні показники участі ісламських жінок у Іграх представлено 

дані до 2005 року. Краще було б продовжити цю таблицю і вказати динаміку 

показників до теперішнього часу. 

На стор.84, у назві  малюнка 3.3 - слово «кошти» асоціюється з 

матеріальними витратами, було б доцільніше застосувати слово «засоби». 

Наведені вище зауваження є в значній мірі дискусійними і не знижують 

загальної високої позитивної оцінки дисертаційного дослідження. 

В цілому дисертаційне дослідження Дьоміної А.А. справляє гарне 

враження, зазначені зауваження не спростовують загальної позитивної 

оцінки дослідження, сприяють певному внеску дисертанта у розвиток 

означеної проблеми, а більшість висловлених зауважень і критичних 

міркувань носять полемічний та рекомендаційний характер.  

Висновок. Дисертація Дьоміної Альони Анатоліївни «Соціоісторичні 

умови розвитку жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького 

Сходу» відповідає вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, 



затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 – 

олімпійський і професійний спорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


