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Актуальність обраної теми. Сучасний стан конкуренції на світовій 

спортивній арені висуває високі вимоги до рівня майстерності спортсменів-

одноборців.  

Сьогодні особливе значення в структурі підготовленості кікбоксерів має 

рівень розвитку техніко-тактичної підготовленості, який суттєво впливає на 

успішність змагальної діяльності спортсмена. Сучасний кікбоксинг 

характеризується зростаючим темпом та інтенсивністю бою, вдосконаленням 

техніки рухових дій, підвищенням рівня розвитку тактичного мислення, 

фізичних і психічних якостей кікбоксерів, зростаючою силою ударів, що 

завдаються, розширенням арсеналу атакувальних і захисних дій, які 

застосовуються у бою. Це спонукає до пошуків шляхів вдосконалення 

ефективності техніко-тактичних дій та системи контролю за техніко-тактичної 

підготовленістю.  

Водночас, аналіз науково-методичної літератури дозволив автору 

встановити лише обмежену кількість експериментальних досліджень стосовно 

використання системи контролю за техніко-тактичною підготовленістю 

спортсменів у кікбоксингу за допомогою біомеханічних та психофізіологічних 

критеріїв. 

Зв’язок роботи із планами, науковими темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до Плану науково-дослідної роботи 

Національного університету фізичного виховання і спорту України на 

2016–2020 рр. за темою 2.28 «Біомеханічні та психофізіологічні критерії 



  

техніко-тактичної підготовленості спортсменів високої кваліфікації» 

(номер держреєстрації 0118U002068).  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх викладу в опублікованих працях.  

Автором грамотно сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет 

дослідження, які відповідають темі роботи. В комплексі з висновками ці 

компоненти дослідження складають раціональну і логічно завершену будову 

дисертації. Сформульовані висновки у повній мірі відображають зміст 

проведених досліджень і відповідають завданням. 

Мета роботи – вдосконалення шляхів контролю за техніко-тактичною 

підготовленістю кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

До найбільш значущих наукових результатів треба віднести те, що: 

– уперше визначено психофізіологічні показники спортсменів-кікбоксерів 

на етапі та спеціалізованої базової підготовки, а також залежність вказаних 

показників від рівня постуральної стійкості, визначення якої відбувалося за 

допомогою показника площі коливань загального центру мас тіла спортсмена в 

умовах зорової проби; 

– уперше визначено біомеханічні показники рухових дій кікбоксерів на 

етапі спеціалізованої базової підготовки при виконанні комбінацій ударів з 

двох  та трьох елементів; 

– уперше визначено залежність між даними психофізіологічного стану 

спортсменів та параметрами біомеханічних показників рухових дій як засобу 

урахування рівня психофізіологічного забезпечення рухів у тренувальній 

діяльності кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки; 

– удосконалено систему контролю техніко-тактичної підготовленості 

кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки та розроблено 

орієнтовні норми тривалості виконання базових комбінацій з двох та трьох 

ударів; 



  

– розширено дані щодо використання засобів та методів контролю 

техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової 

підготовки. 

Практична значущість результатів дослідження полягає у розширенні 

теоретичних та практичних знань тренерів щодо заходів контролю, розробки та 

опанування засобів техніко-тактичної підготовки спортсменів з урахуванням 

біомеханічного та психофізіологічного забезпечення рухів кікбоксерів на етапі 

спеціалізованої базової підготовки. 

Результати проведених досліджень впроваджено у навчально-

тренувальний процес спортивного клубу єдиноборств «Атлет» м. Києва 

(вересень 2019 р. – травень 2020 р.), навчальну програму підготовки 

спортсменів у ДЮСШ (вересень 2019 р. – травень 2020 р.), практику 

тренувального процесу збірної команди м. Бровари з кікбоксингу та 

таїландського боксу Муей Тай (вересень 2019 р. – травень 2020 р.), навчальний 

процес кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту (вересень 2019 р. – 

травень 2020 р.), про що свідчать відповідні акти впровадження. 

Апробація і втілення здійснювались згідно з основними етапами 

дослідження. 

Основні положення дисертаційної роботи викладені у 10 наукових 

працях, з яких 4 статті – у наукових фахових виданнях України, 1 – у 

закордонному періодичному виданні, внесеному до міжнародної 

наукометричної бази Scopus та 4 статті апробаційного характеру. 

Результати дослідження були представлені та впроваджені у практику 

тренувального процесу збірної команди м. Бровари з кікбоксингу та 

таїландського боксу Муей Тай у період з вересня 2019 р. по травень 2020 р., 

навчальний процес кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України у період 

вересень 2019 р. – травень 2020 р. 

 



  

Оцінка змісту, форми дисертації та її завершеності.  

У вступі обґрунтовано актуальність обраної автором теми, 

сформульовано мету, завдання та методи дослідження, визначено об’єкт і 

предмет, охарактеризовано наукову новизну, практичну значущість 

отриманих результатів, особистий внесок дисертанта, відображено 

апробацію матеріалів дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методичні передумови вдосконалення 

техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої 

базової підготовки» на основі опрацювання даних наукової і методичної 

літератури дана загальна характеристика організації навчально-тренувального 

процесу кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки та розглянуто 

сучасні особливості удосконалення техніко-тактичної підготовленості.  

 Напрямок підвищення рівня технічної підготовленості спортсменів 

можливий за допомогою знань біомеханічних особливостей рухів. Вивчення 

спортивних рухів та контроль за їх виконанням в єдиноборствах з біомеханічної 

точки зору веде до розуміння їх фізичної суті, що, у свою чергу, сприяє 

підвищенню рівня технічної підготовленості.  

В цілому автором встановлено що,  узагальнені питання вдосконалення 

окремих етапів підготовки розглядаються в цілому ряді наукових робіт та 

вказують на різновекторність та багатогранність цих досліджень. Автор 

зазначив, що в літературних джерелах набагато менш розкритою є проблема 

контролю техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів, особливо на 

початкових та спеціалізованих етапах. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» наведено 

комплекс методів дослідження та обґрунтовано доцільності їх використання. В 

даному розділі подано відомості щодо основних етапів дослідження.  

У третьому розділі «Особливості біомеханічних та психофізіологічних 

характеристик та їх зв’язок з індивідуально-типологічними властивостями 

кваліфікованих кікбоксерів» було проведення оцінку функціональних 

резервів центральної нервової системи з метою включення цієї оцінки в 



  

інтегральну оцінку функціональних резервів організму у спортсменів, а також 

визначення рівня постуральної стійкості; оцінку техніки виконання рухів на 

підставі створення тривимірної моделі рухомого тіла спортсмена. 

Аналіз результатів показників індивідуальних нейродинамічних 

властивостей спортсменів-кікбоксерів дозволили автору визначити про те, що у 

групі обстежених спортсменів були продемонстровані низькі психофізіологічні 

показники. Також у роботі встановлено, що за результатами досліджень усіх 

спортсменів розподілили на дві групи за постуральною стійкістю: з високою – 

15 осіб та із середньою – 17 осіб. Отримані результати свідчать про достовірно 

(p<0,05) більшу площу коливань загального центру маси тіла у кікбоксерів із 

середнім рівнем постуральної стійкості. 

Як зазначено автором, у ході дослідження  біомеханічних показників ми 

проаналізували 8 базових комбінацій ударів: 5 комбінацій з двох ударів та 3 

комбінації з трьох елементів. При виконані комбінації з двох дій першим 

виконувався удар рукою (медіани тривалості виконання – від 0,51 с до 0,55 с), 

другим виконувався удар ногою (медіани тривалості виконання від 0,8 с до 

1,04 с) або коліном (медіани тривалості виконання  – від 0,65 с до 0,66 с).  

У четвертому розділі «Шляхи вдосконалення системи контролю за 

техніко-тактичною підготовленістю кікбоксерів на етапі спеціалізованої 

базової підготовки» дисертантом представлено інформацію щодо шляхів 

удосконалення системи контролю за техніко-тактичною підготовленістю 

кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Сформульовані загальнотеоретичні вимоги до структури техніко-тактичної 

підготовленості у кікбоксингу, вона має  певні особливі аспекти: біомеханічна 

структура дій спортсменів, кінематичні характеристики руху, психофізіологічні 

показники спортсменів тощо. Також важливим є взаємозв’язки між певними 

ланками структури, які дозволяють за допомогою контролю визначати 

ефективні шляхи вдосконалення техніко-тактичної підготовленості. 

Автором удосконалена системи контролю техніко-тактичної 

підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Метою 



  

системи комплексного контролю є всебічна і об'єктивна оцінка компонентів 

техніко-тактичної підготовленості і їх корекція, що є відправною точкою 

управління тренувальною та змагальною діяльністю єдиноборців в плані 

підвищення їх результативності. Контроль за техніко-тактичною 

підготовленістю полягає в оцінці кількісної та якісної сторін дій спортсмена. 

У п’ятому розділі «Узагальнення результатів досліджень» викладена 

характеристика повноти вирішення завдань дисертаційного дослідження та 

узагальнені отримані результати дослідження, які підтверджують ефективність 

удосконалення системи контролю техніко-тактичної підготовленості 

кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

У результаті дослідження доведено, що розробка схем та методик 

контролю підготовки кваліфікованих спортсменів-кікбоксерів має високий 

взаємозв’язок із можливістю передбачення результатів цієї підготовки та є 

складною й малодослідженою категорією.  

У ході проведених досліджень були отримані нові дані про 

нейродинамічні та психофізіологічні показники спортсменів-кікбоксерів; 

біомеханічні показники рухових дій кікбоксерів та удосконалена система 

контролю техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі 

спеціалізованої базової підготовки. 

Загальні висновки структурно повністю відповідають завданням 
дослідження та змісту основного тексту роботи, є логічними, доречними, 
відображають основні результати дослідження. 

Робота також містить додатки, де відображені список публікацій 
здобувача за темою дисертації; акти впроваджених результатів; 
результативність виступів у змаганнях спортсменів. 

Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації.  
В цілому позитивно оцінюючи дисертацію, слід відзначити окремі 

дискусійні питання, зауваження та пропозиції: 
1. Питання системи контролю техніко-тактичної підготовленості  

передбачають розгляд шляхів контролю в першу чергу, а також взаємодії 

систем підготовки спортсменів, особливостей техніко-тактичної 



  

підготовленості. Відповідно до теми дисертаційного дослідження ці напрямки 

було б доцільно розглянути у першому розділі дисертаційної роботи, проте 

автором переважно розглянуто напрямки вдосконалення техніко-тактичної 

підготовленості кікбоксерів. 

2. Дисертаційна робота лише б виграла, якби автор аналізуючи 

літературу та узагальнюючи результати дослідження скористався працями за 

останніх 5-7 років, зокрема таких іноземних авторів як: E. Franchini, С. Kirk, 

B. Miarka, H. Chaabene у яких висвітлюються сучасні проблеми контролю 

технічної підготовленості у ударних видах спорту. 

3. Таблиці 3.5 та 3.6, які містять дані про біомеханічні показники 

базових комбінацій ударів спортсменів-кікбоксерів, досить важко 

сприймаються для порівняння даних. Було б доцільно роз’єднати їх на декілька 

таблиць та провести більш детальний порівняльний аналіз біомеханічні даних 

спортсменів.   

4. У розділі 3 (п. 3.4, С. 105-106) наводиться інформація про 
коефіцієнт кореляції Спірмена та критерії оцінювання тісноти зв'язків між 
ознаками, на нашу думку, краще дану інформацію навести у п.п. 2.1.4 «Методи 
математичної статистики». Також потребують корекції та доповнення 
представлення деяких результатів статистичного аналізу (розділ 3, п. 3.4): при 
наведенні значень коефіцієнтів кореляції в даному випадку бажано зазначати 
рівень значимості «р».  

5. У додатках наведено порівняння результативності виступів у 

змаганнях спортсменів клубу єдиноборств «Атлет» до та після впровадження 

результатів дослідження. Але дані представлені узагальнено та порівняння 

проводилися між змаганнями різного рівня, на нашу думку краще було 

представи більш детальну інформацію про виступу спортсменів, які приймали 

участь у дослідженні.  

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 
Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну, практичне 

значення, ступінь обґрунтованості наукових положень, практичних 

рекомендацій та висновків, можна констатувати що дисертаційна робота 



  

«Система контролю техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі 

спеціалізованої базової підготовки» є самостійним і завершеним науковим 

дослідженням, що відповідає вимогам до оформлення дисертації, затвердженим 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 (із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 759  

від 31.05.2019) та п. 10 «Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 березня 2019 № 167 (із змінами, внесеними згідно з Постановою 

КМ № 979 від 21.10.2020), а її автор Вольський Денис Сергійович заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю  

017 – Фізична культура і спорт. 

 
 
 

 


