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Актуальність теми дисертації. Спортивні одноборства традиційно 

відносяться до популярних і широко розповсюджених серед широких шарів 

населення видів спорту. Кікбоксинг займає серед цих видів спорту одне з 

провідних місць. З позицій спортивної фізіології цей вид одноборств 

оцінюється як бойове мистецтво високої інтенсивності, переривчатого 

характеру, яке характеризується складними навичками і тактичними 

ключовими діями невеликої тривалості. 

На цей час українськї атлети кікбоксингу мають достатньо високі 

досягнення на міжнародній арені, що також сприяє зростанню популярності 

та розповсюдженості цього виду одноборств. Однак цей вид спорту ще не 

отримав достатнього наукового обґрунтування і належного комплексного 

фізіолого-спортивного супроводу. Одним із невирішених завдань, стосовно 

цього виду спорту, є наявність недоліків у системі контролю стану 

спортсменів, які значуще знижують ефективність тренувальної та змагальної 

діяльності. Тому вдосконалення шляхів контролю за техніко-тактичною 

підготовленістю кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки є 

важливим науково-практичним завданням, що й обумовило актуальність 

роботи, яка рецензується. 

Актуальність роботи також доводиться тим, що вона виконана 

відповідно до плану НДР 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). 



Достовірність і наукова новизна отриманих результатів. 

Вірогідність отриманих результатів і висновків забезпечена їх всебічним 

обґрунтуванням, відповідністю методів дослідження меті та завданням 

дослідження; достатньою тривалістю дослідження, якісним і кількісним 

аналізом його результатів; використанням репрезентативного обсягу вибірки 

та доцільним і коректним застосуванням методів математичної статистики 

під час обробки і аналіза отриманих у дослідженні даних. 

Дисертація має суттєву наукову новизну. В ній вперше уперше 

визначені 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 визначені біомеханічні показники рухових дій 

кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки при виконанні 

комбінацій ударів з двох  та трьох елементів; уперше визначена залежність 

між даними психофізіологічного стану спортсменів та параметрами 

біомеханічних показників рухових дій як засіб урахування рівня 

психофізіологічного забезпечення рухів у тренувальній діяльності 

кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки; удосконалена 

система контролю техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі 

спеціалізованої базової підготовки та розроблені орієнтовні норми 

тривалості виконання базових комбінацій з двох та трьох ударів; розширені 

дані щодо використання засобів та методів контролю техніко-тактичної 

підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки; 

набули подальшого розвитку дані теорії і методики спортивної підготовки 

кваліфікованих кікбоксерів. 

Якість використаних для дослідження методів, репрезентативність 

отриманих результатів. Схема виконання роботи передбачає можливість 

отримання повної й об’єктивної інформації при послідовному виконанні 

намічених завдань, причому відомості, отримані на попередніх етапах, стали 



основою планування наступних етапів дослідження. У роботі використані 

такі методи, як методика визначення індивідуальних нейродинамічних 

властивостей вищої нервової діяльності та психофізіологічної діагностики 

(оцінки складного часу моторної реакції за допомогою апаратно-

програмного психодіагностичного комплексу «Психотест-НС»); 

біомеханічні методи дослідження: тривимірний біомеханічний аналіз рухів 

(ударів) за допомогою відеокомпʼютерного комплексу «Qualisys» та аналіз 

постуральної стійкості спортсменів за допомогою стабілоаналізатора з 

біологічним зворотним зв'язком «Стабилан-01-2»; методи досліджень, 

спрямовані на встановлення зв’язку між нейродинамічними функціями та 

різним рівнем постуральної стійкості у кваліфікованих кікбоксерів, що 

увійшли до складу фокус-групи; педагогічний експеримент; методи 

математичної статистики. 

Рекомендації щодо подальшого використання результатів 

дисертації та доцільність продовження і розвитку відповідних 

досліджень. Отримані результати мають суттєву практичну значущість та 

полягають у 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 впроваджені у навчально-

тренувальний процес спортивного клубу єдиноборств «Атлет» м. Києва 

(вересень 2019 – травень 2020 років), у Навчальну програму підготовки 

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

тренувального процесу збірної команди м.Бровари з кікбоксингу та муей тай 

(вересень 2019 – травень 2020 років), у навчальний процес кафедри 

спортивних єдиноборств та силових видів спорту Національного 

університету фізичного виховання і спорту (вересень 2019 – травень 2020 

років), що стверджено відповідними актами впровадження. 



Оцінка наукової та літературної якості складу матеріалу і стилю 

дисертації. Дисертація написана літературною українською мовою, автор 

добре володіє матеріалом та вільно його викладає. Характер та стиль 

оформлення дисертації повністю відповідають загальним вимогам.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертації. Структура викладення дисертаційного матеріалу є 

традиційною, такою, що є прийнятною для наукових робіт подібного плану. 

Матеріали дисертації викладені на 229 сторінках, вона складається із  вступу, 

п’яти розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел та додатків. Отримані результати проілюстровано за допомогою 

8 таблиць та 9 рисунків. Список літератури містить 278 джерел наукової та 

спеціальної літератури, з яких 87 – на кирилічній та 191 – на латинічній 

графічній основі.  

У вступі дисертант обґрунтовує актуальність теми дослідження, 

показує її зв’язок із державними науковими програмами, формулює мету та 

завдання роботи, визначає об’єкт та предмет, розкриває наукову новизну та 

практичну значущість отриманих результатів, наводить відомості щодо 

апробації результатів та публікацій, структури роботи. 

У аналітичному огляді літератури дисертант проводить комплексний 

аналіз наявних літературних джерел, присвячених теоретико-методичним 

передумовам вдосконалення техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів 

на етапі спеціалізованої базової підготовки.  Автор послідовно розглядає 

проблему формування теоретико-методичних передумов удосконалення 

техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої 

базової підготовки, теоретичні засади побудови комплексної 

багатофакторної системи тренувального процесу спортсменів-кікбоксерів у 

контексті новітніх досліджень та дослідження зв’язків біомеханічних та 

психофізіологічних елементів техніко-тактичної підготовленості з 

індивідуально-типологічними особливостями спортсменів. Проведений 

аналітичний огляд дозволив авторові зробити висновок про актуальність і 



своєчасність обраного напряму досліджень, їх важливість для розвитку 

кікбоксингу в Україні. 

Другий розділ містить відомості щодо програми, матеріалів та методів, 

використаних під час роботи. Досягнення мети та виконання задач 

дослідження здійснено за допомогою спеціально розробленої програми, 

згідно з якою дослідження проведено у три етапи. Експериментальну 

частину дослідження було проведено на базі клубу єдиноборств «Атлет» та 

лабораторії біомеханічних технологій у фізичному вихованні та 

олімпійському спорті при Національному університеті фізичного виховання 

і спорту України. Для цього було сформовано фокус-групу, що налічувала 32 

спортсмени-кікбоксери віком 13-15 років, які мають кваліфікацію 1 розряд 

та кандидати у майстри спорту.  

Використані у роботі методи цілком відповідають поставленим 

завданням, є загальновизнаними та репрезентативними, а використані 

методики статистичної обробки є адекватними, що дають змогу отримати 

вірогідні результати. 

Третій розділ присвячено особливостям біомеханічних та 

психофізіологічних характеристик та їх зв’язку з індивідуально-

типологічними властивостями кваліфікованих кікбоксерів. Автором 

доведено актуальність використання простої зорово-моторної реакції для 

оцінки функціональних резервів центральної нервової системи атлетів. 

З’ясовано, що кікбоксери із високим рівнем постуральної стійкості мають 

меншу площу коливань загального центру маси тіла в умовах зорової 

депривації. Високий рівень постуральної стійкості кікбоксерів проявляється 

за рахунок більшої точності та уваги в умовах диференційованої переробки 

зорової інформації на тлі знижених значень м’язової сили обох рук та більш 

низької швидкості сенсомоторного реагування на складні диференційовані 

зорові подразники. Запропоновані об’єктивні критерії дозволяють 

здійснювати індивідуалізовану оцінку показників психофізіологічного стану 

спортсменів, рівня їхньої постуральної стійкості та параметрів 



біомеханічних показників рухових дій. Вони цілком придатні для 

визначення ступеня адаптованості кікбоксерів до фізичних навантажень.  

У четвертому розділі автор вивчає шляхи удосконалення системи 

контролю за техніко-тактичною підготовленістю кікбоксерів на етапі 

спеціалізованої базової підготовки. Зроблено висновок щодо доцільності 

регулярного проведення теоретичних занять з тактичної підготовки, 

спрямованих на підвищення рівня знань спортсменів про доцільність 

застосування тактичних дій, при чому універсалізацію методики технічної та 

тактичної підготовки єдиноборців рекомендується впроваджувати на більш 

пізніх етапах багаторічного тривалого навчально-тренувального процесу. 

Основна методика підвищення рівня технічної та тактичної майстерності 

спортсмена полягає у спрямованому формуванні та вдосконаленні тактичних 

навичок за допомогою вправ, що моделюють певні умови і ситуації, з якими 

спортсмен стикається у змагальній діяльності. Оцінка ступеня ефективності 

методики формування і вдосконалення технічної та тактичної майстерності 

кікбоксерів тісно пов'язана з науково обґрунтованим контролем змагальної 

діяльності спортсменів різного рівня кваліфікації. Досягнення певних 

результатів є і засобом, і результатом підготовки у зв’язку з тим, що несе в 

собі і певний психологічний ефект та виявляє ступінь відповідності 

спортсмена певним вимогам даного рівня спортивної кваліфікації. 

Проведений аналіз та узагальнення результатів доводять, що виконання 

поставлених завдань дозволило автору досягти мети дисертаційної роботи, 

ще раз стверджують наукову новизну та практичну значущість дисертації.  

Висновки, зроблені у роботі, є логічними, відбивають реалізацію 

поставлених завдань, містять найбільш важливі наукові і практичні 

результати, одержані в дисертації, та необхідний цифровий матеріал.  

Автор має достатню кількість публікацій, що відбивають одержані 

результати - 10 наукових праць, з яких 3 статті – у наукових фахових 

виданнях України, 2 – у закордонних періодичних виданнях, внесених до 

міжнародної наукометричної бази Scopus, 3 роботи, які засвідчують 



апробацію матеріалів дисертації, 2 праці, які додатково відображають наукові 

результати дисертації. 

Оцінюючи в цілому позитивно дисертацію Вольського Дениса 

Сергійовича, необхідно у порядку дискусії зупинитися на запитаннях, що 

виникли під час ознайомлення із роботою, а саме:  

1. Чому у розділі 2 не вказан бібліографічний метод – аналіз наукової та 

методичної літератури? 

2. Що використано у якості нормативу при аналізі психофізіологічних 

показників кікбоксерів (розділ 3)? 

3. Чим можна пояснити відмінності у силі рук кікбоксерів із різним 

рівнем постуральної стійкості? 

4. На с.124 наведено поняття «щільність». Воно передбачає визначення 

відношення, яке виражається у відсотках, наприклад кількість ударів 

розраховується на 1 хвилину раунду та на 100%. Як цей показник 

трактується у вашій роботі? 

5. При моделюванні підготовки автор рекомендує орієнтуватися на 

характеристики чемпіонів. Які саме характеристики є найбільш 

значущими у кікбоксингу? 

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 

Дисертація Вольського Дениса Сергійовича «Система контролю 

техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої-

базової підготовки», що представлена на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності: 017 – Фізична культура і спорт,  є самостійною, 

закінченою науково-дослідною роботою, що виконана на актуальну тему, має 

вагоме теоретичне та практичне значення і в повній мірі відповідає вимогам 

«Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 



06.03.2019 р. № 167, а її автор Вольський Денис Сергійович  заслуговує 

присудження наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності: 017 – 

Фізична культура і спорт. 
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