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Актуальність проблеми дослідження. Робота Дмитра Вікторовича 

Хуртика присвячена дослідженню комп’ютерного моделювання техніки 

класичних лижних ходів кваліфікованих лижників-гонщиків з вадами слуху. 

На сучасному етапі розвитку спорту в Україні дійсно дуже гостро стоять 

питання щодо удосконалення процесу підготовки і пошуку ефективних шляхів 

підвищення підготовленості спортсменів з інвалідністю, які відповідають 

сучасним умовам змагальної діяльності. Це визначається великим значенням 

перемоги на міжнародних змаганнях і особливо на Паралімпійських, 

Дефлімпійських іграх та Спеціальних Олімпіадах. 

В програмі зимових Дефлімпійських ігор п’ять видів спорту. На останніх 

іграх збірна команда України приймала участь в трьох видах спорту: лижні гонки, 

керлінг та гірськолижний спорт. Серед лижників-дефлімпійців із кожним роком 

зростає як індивідуальна, так і командна конкуренція, що потребує пошуків 

вдосконалення системи підготовки даної категорії спортсменів, оскільки на 

сьогодні вона базується на основних положеннях системи підготовки лижників-

гонщиків в олімпійському спорті.  

 Розвиток теорії і практики спорту осіб з інвалідністю йде двома шляхами. 

Перший – це емпіричний пошук, спрямований на розширення рухової активності, 

створення нових технологій і приватних методик для різних нозологічних груп. 
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Другий – це експериментальні дослідження фахівців з розробки раціональних 

засобів, методів, організаційних форм занять, розвитку фізичних якостей, 

пізнавальної діяльності в сфері дозвілля і спорту, поведінки, психіки, режимів 

рухової активності, дефектів моторики, корекції рухових порушень та способів 

навчання рухам. І саме засвоєння спортивної техніки, сутність якої полягає в 

ефективному використанні своїх рухових здібностей на основі біомеханічних, 

фізіологічних, анатомічних, психологічних та інших закономірностей, є найбільш 

важливим і складним компонентом підготовки спортсменів з інвалідністю. 

В свою чергу технічна підготовка лижника – це процес цілеспрямованого 

вивчення і вдосконалення техніки способів пересування на лижах. Основним 

чинником становлення і вдосконалення техніки лижних ходів є правильне 

освоєння біомеханічної структури рухів. 

Тому, вирішення питань підвищення якості технічної підготовки 

висококваліфікованих лижників-гонщиків з порушенням слуху і пошуку 

інноваційних технологій вдосконалення техніки класичного стилю пересування з 

застосуванням інформаційних технологій, обумовлює актуальність вибору теми 

дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційну роботу 

виконано відповідно до «Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 

фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр.» Міністерства України у справах 

сім’ї, молоді та спорту за темою 2.16 «Удосконалення засобів технічної та 

тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів з використанням сучасних 

технологій вимірювання, аналізу та моделювання рухів» (номер державної 

реєстрації – 0110U002416) та плану науково-дослідної роботи Національного 

університету фізичного виховання і спорту України на 2016–2020 рр. за темою: 

2.14. «Теоретико-методичні основи підвищення технічної майстерності 

кваліфікованих спортсменів у змагальних вправах (на прикладі легкої атлетики, 

зимових видів та велосипедного спорту)» (номер державної реєстрації – 

0116U001616). 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. У представленій дисертаційній роботі відповідно 

до теми дослідження на основі сучасних наукових підходів визначено об’єкт і 

предмет дослідження, що відповідають меті та завданням роботи. 

Досягнення мети дослідження (удосконалення технічних дій 

висококваліфікованих лижників-гонщиків з порушенням слуху на основі 

комп’ютерного моделювання кінематичної структури рухів класичних ходів) 

передбачає поступове вирішення чотирьох завдань: 

1. Вивчити сучасні підходи до вдосконалення технічних дій спортсменів 

з вадами слуху за даними спеціальної наукової літератури та мережі Інтернет. 

2. Дослідити особливості кінематичної структури техніки поперемінного 

двокрокового й одночасного безкрокового класичних лижних ходів 

висококваліфікованих лижників-гонщиків із порушенням слуху. 

3. Розробити моделі кінематичної структури рухових дій поперемінного 

двокрокового і одночасного безкрокового класичних лижних ходів 

висококваліфікованих лижників-гонщиків із депривацією слуху з використанням 

штучних нейронних мереж. 

4. Розробити й обґрунтувати технологію вдосконалення технічних дій 

висококваліфікованих лижників-гонщиків із порушенням слуху в річному 

макроциклі підготовки та експериментально перевірити її ефективність. 

Достовірність і новизна отриманих наукових результатів. 

Обґрунтованість та достовірність результатів дослідження обумовлені сукупністю 

методологічних і теоретичних позицій (у методології дослідження провідним є 

системний підхід до вивчення проблеми дослідження); аналізом сучасних 

підходів до вирішення проблеми; організацією експериментальної роботи з 

використанням комплексу методів дослідження, адекватних об’єкту і предмету, 

меті і завданням роботи; статистичною обробкою отриманих результатів та 

позитивним ефектом від впровадження. 

Сформульовані висновки у повній мірі відображають зміст проведених 

досліджень і відповідають завданням роботи. 
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До найбільш значущих наукових результатів треба віднести те, що автором 

уперше: 

 визначено кінематичні характеристики технічних дій 

висококваліфікованих лижників-гонщиків з вадами слуху при пересуванні 

класичними лижними ходами; 

 розроблено імітаційні біомеханічні моделі кінематичної структури 

техніки класичних лижних ходів висококваліфікованих лижників-гонщиків з 

депривацією слуху на основі штучних нейронних мереж; 

 розроблено технологію вдосконалення технічних дій 

висококваліфікованих лижників-гонщиків з порушенням слуху, що включає мету 

та завдання, дидактичні та специфічні принципи спортивної підготовки, 

комп’ютерне моделювання класичних лижних ходів, комплекси фізичних вправ, 

методи і форми організації занять, їх зміст і обсяг тренувального навантаження, 

контроль. 

Автором здобули подальший розвиток положення про використання 

комп’ютерного моделювання у вдосконаленні технічних дій спортсменів, 

доповнено дані про кількісні кінематичні характеристики технічних дій лижників-

гонщиків при пересуванні класичними ходами та підтверджено дані про 

ефективність та доцільність застосування методу біомеханічного аналізу при 

вдосконаленні технічних дій спортсменів. 

Практична значущість результатів дослідження полягає в розробці 

технології вдосконалення технічних дій висококваліфікованих лижників-

гонщиків з порушенням слуху, на основі комп’ютерного моделювання, що 

дозволяє ефективно планувати їх технічну підготовку впродовж річного 

макроциклу, а також здійснювати контроль їхньої технічної підготовленості. 

Результати наукових досліджень можуть бути використані в навчально-

тренувальному процесі лижників-гонщиків з порушенням слуху в ДЮСШ, 

СДЮШОР, ШВСМ, УОР, під час читання лекцій студентам спеціалізованих 

навчальних закладів різного рівня акредитації, на факультетах підвищення 

кваліфікації тренерів з лижного спорту, а також у подальшому вивченні проблеми 
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вдосконалення технічних дій спортсменів з депривацією слуху, що 

спеціалізуються в лижних гонках. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. 

Результати дисертаційної роботи викладено в 10 наукових працях. З яких 5 

представлено у спеціалізованих виданнях України (3 з них включено до 

міжнародної наукометричної бази), 4 публікації апробаційного характеру та 

1 публікація додатково відображає результати дослідження. 

Характеристика основних положень роботи. Робота складається з 

анотацій, вступу, п’яти розділів, практичних рекомендацій, висновків, списку 

використаних літературних джерел (241 джерело, в тому числі 37 іноземних 

авторів). Робота ілюстрована 28 таблицями, 21 рисунком. Загальний об’єм 

дисертаційної роботи складає 192 сторінки. 

Автореферат відповідає змісту дисертації і розкриває основні положення 

дисертації. 

У вступі дисертації обґрунтовано актуальність обраної теми роботи, 

окреслено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

сформульовано об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, розкрито 

наукову новизну, практичне значення роботи, наведено дані про апробацію 

отриманих результатів. 

У першому розділі «Аналіз проблеми вдосконалення технічних дій 

висококваліфікованих лижників-гонщиків з порушенням слуху» автором 

проаналізовано стан досліджуваної проблеми в теорії та практиці, проведено 

теоретичний аналіз науково-методичної літератури та мережі Інтернет, здійснено 

узагальнення та систематизацію даних про проблеми дослідження. 

Теоретичний аналіз літературних джерел, проведений дисертантом, 

стосувався особливостей технічної підготовки та вдосконалення технічних дій 

спортсменів з порушенням слуху в дефлімпійському спорті. Автором було 

розглянуто питання щодо сучасних підходів до вдосконалення техніки 

пересування на лижах поперемінним двокроковим та одночасним безкроковим 

класичним стилем лижників-гонщиків різної кваліфікації. Обґрунтовано 
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застосування методів біомеханічного аналізу і моделювання у вдосконаленні 

технічних дій спортсменів з використанням штучних нейронних мереж. 

У підсумку, виходячи з вказаного вище, дисертант доводить актуальність 

теми дисертаційної роботи. 

У другому розділі «Методи і організація дослідження» відповідно до 

мети та завдань дослідження обґрунтовано використання методів дослідження, 

описано організацію дослідження та подано характеристику контингенту 

випробуваних. 

У дослідженні брали участь дев’ять висококваліфікованих лижників-

гонщиків з порушенням слуху – члени дефлімпійської збірної команди України з 

лижних гонок. Вік спортсменів 22–26 років, їх спортивна кваліфікація: 

один майстер спорту міжнародного класу, п’ять – майстрів спорту та три – 

кандидати в майстри спорту України. 

Дослідження проведено з 2011 р. по 2017 р. на базі кафедри біомеханіки та 

спортивної метрології Національного університету фізичного виховання і спорту 

України. 

У результаті проведеної роботи в тренувальний процес лижників-гонщиків з 

вадами слуху було впроваджено практичні рекомендації у формі комплексів 

фізичних вправ, спрямованих на збільшення результуючої швидкості загального 

центру маси тіла спортсмена в циклі поперемінного двокрокового та одночасного 

безкрокового класичних лижних ходів. 

У третьому розділі «Особливості технічних дій висококваліфікованих 

лижників-гонщиків з порушенням слуху» дисертантом розкрито нагальну 

потребу у спеціальній літературі та систематизованих методиках з лижних гонок, 

а також представлено кінематичні характеристики техніки поперемінного 

двокрокового та одночасного безкрокового лижних ходів спортсменів з 

депривацією слуху, які спеціалізуються в лижних гонках. 

Автором були визначені кінематичні і гоніометричні характеристики 

техніки класичних лижних ходів (поперемінного двокрокового та одночасного 

безкрокового) у кваліфікованих лижників-гонщиків з вадами слуху. У результаті 
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біомеханічного відеокомп’ютерного аналізу побудовано кінематичні схеми 

поперемінного двокрокового і одночасного безкрокового лижного ходу 

висококваліфікованих лижників-гонщиків з порушенням слуху з використанням 

програмного забезпечення «BioVideo». 

Результати кореляційного та факторного аналізів стали підґрунтям для 

розробки моделей технічних дій висококваліфікованих лижників-гонщиків з 

порушенням слуху при пересуванні класичними ходами на основі комп’ютерного 

моделювання. Автором було побудовано моделі техніки поперемінного 

двокрокового та одночасного безкрокового лижних ходів з використанням 

штучних нейронних мереж. 

У четвертому розділі «Обґрунтування і розробка технології 

вдосконалення технічних дій висококваліфікованих лижників-гонщиків з 

порушенням слуху на основі комп’ютерного моделювання» автором 

представлено обґрунтування технології вдосконалення технічних дій 

висококваліфікованих лижників-гонщиків з порушенням слуху при пересуванні 

класичними ходами у річному циклі підготовки. 

Дисертантом розроблено авторську технологію вдосконалення технічних 

дій класичних ходів висококваліфікованих лижників-гонщиків з порушенням 

слуху в річному макроциклі підготовки, якою враховано дидактичні та специфічні 

принципи спортивної підготовки. Основними компонентами авторської технології 

є: мета і завдання,етапи, методи та засоби технічної підготовки спортсменів. 

Запропонована автором технологія спрямована на корекцію технічних дій 

класичних ходів лижників-гонщиків з вадами слуху за рахунок покращення 

окремих елементів кінематичної структури рухів. На основі моделей розроблені 

комплекси фізичних вправ у поєднанні з руховими настановами, індивідуальним 

підходом до кожного спортсмена. 

Ефективність розробленої авторської технології була визначена у процесі 

педагогічного експерименту, який був проведений впродовж річного макроциклу 

підготовки дефлімпійської збірної команди України з лижних гонок.  
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Застосування впровадженої технології впродовж річного макроциклу 

підготовки висококваліфікованих лижників з вадами слуху сприяло статистично 

значущим змінам більшості кінематичних показників поперемінного 

двокрокового та одночасного безкрокового ходу, що наблизилися до модельних 

значень нейронної мережі. 

Достовірні відмінності між значеннями показників після проведеного 

експерименту дозволило автору засвідчити ефективність авторської технології 

вдосконалення технічних дій класичних ходів висококваліфікованих лижників з 

депривацією слуху при пересуванні на лижах. 

Після застосування авторської технології вдосконалення технічних дій 

класичних ходів лижники-гонщики з порушенням слуху завоювали 8 медалей (5 

срібних та 3 бронзові) на XVIII зимових Сурдлімпійських іграх, 2015 р. та 

скоротили програш лідеру гонки в середньому на 20,3 с (p<0,05), що є 

підтвердженням ефективності запропонованої технології. 

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

викладена характеристика повноти вирішення завдань, здійснено узагальнення 

експериментальних даних, які підтверджують ефективність розробленої 

технології вдосконалення технічних дій висококваліфікованих лижників-

гонщиків з порушенням слуху при пересуванні класичними лижними ходами. 

Робота також містить практичні рекомендації та додатки, де відображені 

акти впровадження результатів. 

В цілому позитивно оцінюючи дисертацію Хуртика Дмитра Вікторовича, 

слід відзначити деякі зауваження, побажання і дискусійні питання: 

1. Представлені на рис. 1.1. види спорту, які входять в програму змагань 

серед осіб з порушеннями слуху, вказано вид спорту «лижі», але такого виду 

спорту в класифікації не існує.  

2. Представлені в таблиці. 1.1 (А.В. Кондрашов, 1983) дані «Кінематичні 

та кутові характеристики елементів техніки пересування на лижах (середні 

значення) та лижоролерах (у дужках)» є застарілими. 
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3. У підрозділі 2.1.4. «Відеозйомка» с. 56 «Зйомка проводилася на 

підйомі невеликої крутизни в сагітальній площині. Відеокамера встановлювалася 

перпендикулярно лижні на відстані 3 м на рівні ЗЦМ тіла спортсмена». Не 

зрозуміло кут підйому та як визначали ЗЦМ тіла? 

4. У розділі 3.2 «Кінематична структура технічних дій поперемінного 

двокрокового лижного ходу» на с. 65 «При аналізі поперемінного двокрокового 

класичного лижного ходу ми використовували загальноприйняту модель 

раціональної техніки по Х. Х. Гроссу». Чому? Ці дані 1967 року є застарілими. 

5. В табл. 4.5 -  4.8 одиниці виміру приведені не коректно. Приклад: «Біг 

– 20 хв», «Біг по пересічній місцевості 8 км», «Біг рівномірний - 1 год»… 

6. Відповідно до Закону України від 28 вересня 2016 р. № 1490-VIII 

«Про внесення зміни до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права 

інвалідів і Факультативного протоколу до неї» варто використовувати термін 

«особи з інвалідністю» замість інших синонімічних понять, як люди з 

обмеженими можливостями, інваліди, інвалідний спорт тощо (с. 25, 26, 27, 135 та 

ін.).  

Однак слід зазначити, що ці питання не знижують актуальності, новизни та 

практичної значущості дисертаційної роботи та не впливають на її загальну 

високу позитивну оцінку. 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Хуртика Дмитра Вікторовича «Удосконалення технічних дій 

висококваліфікованих лижників з порушенням слуху на основі комп’ютерного 

моделювання» має достатнє теоретичне й практичне значення і є самостійним 

завершеним науковим дослідженням, де висвітлено нові наукові результати, що у 

сукупності дозволяють розв’язати важливу наукових проблему. В ході 

дослідження обґрунтовано та розроблено технологію вдосконалення технічних 

дій висококваліфікованих лижників-гонщиків з порушенням слуху, що включає 

мету та завдання, дидактичні та специфічні принципи спортивної підготовки, 

комп’ютерне моделювання класичних лижних ходів, комплекси фізичних вправ, 
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методи і форми організації занять, їх зміст і обсяг тренувального навантаження, 

контроль. 

За актуальністю порушеної проблеми, новизною отриманих результатів та 

практичним значенням дисертація Хуртика Дмитра Вікторовича відповідає 

вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (з урахуванням 

змін відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. за 

№ 656), а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата наук з 

фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і 

професійний спорт. 

 

 
 

 

 
 


