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плану наукових досліджень, індивідуального навчального плану, ознайомилася з 

текстом дисертації на тему: «Система контролю техніко-тактичної 

підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої-базової підготовки» та 
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Актуальність теми дисертації. Стрімкий розвиток спорту вищих 

досягнень, особливо протягом останнього десятиріччя, потребує якісно нового 

підходу до системи організації та підготовки спортсменів до Олімпіад, 

чемпіонатів світу та Європи, враховуючи сучасні тенденції розвитку кікбоксингу 

у світі та Україні зокрема. 

Проведене дослідження свідчить про наявність системних проблем в 

організації та управлінні кікбоксингом в Україні. Ці обставини зумовлюють 

необхідність та актуальність пошуку нових шляхів удосконалення системи 

контролю техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі 

спеціалізованої-базової підготовки. 

Результати досліджень дають підстави стверджувати, що кікбоксинг є 

дуже популярним у багатьох країнах світу. Однак, недоліки контролю з боку 

тренерів за техніко-тактичною підготовленістю спортсменів у кікбоксингу 

суттєво знижують ефективність їх тренувальної та змагальної діяльності, що 

призводить до незадовільних результатів на змаганнях. Тому система контролю 

за техніко-тактичною підготовленістю спортсменів у кікбоксингу за допомогою 

біомеханічних та психофізіологічних критеріїв буде сприяти покращенню 

навчально-тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації у 

кікбоксингу. Недооцінений вплив глобалізаційних процесів на спорт і конкретно 

на кікбоксинг в Україні, неврахування досвіду закордонних федерацій, 

попередніх помилок реформування і особливостей управлінської системи 

призводить до того, що олімпійські нагороди для збірної України на сьогодні 

залишаються майже недосяжними. В умовах глобалізації необхідно 

впровадження удосконалених методів системи контролю за техніко-технічною 

підготовленістю кікбоксерів, а саме – забезпечити перехід від емпіричних 

визначень до використання прогресивних технічних засобів контролю задля 

підвищення спортивної майстерності. 

Такий підхід сприятиме створенню оптимальної атмосфери конкуренції, 

удосконаленню спортсменів, підвищенню кваліфікації та набуттю досвіду 

тренерського складу. 
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Проведені дослідження надають можливість отримання об’єктивних 

критеріїв контролю, здійснення індивідуалізованої оцінки показників 

психофізіологічного стану спортсменів, рівня їхньої постуральної стійкості та 

параметрів біомеханічних показників рухових дій, які є провідними для 

визначення ступеня адаптованості кікбоксерів до фізичних навантажень.  

Для вирішення загальних задач щодо ефективного контролю техніко-

тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової 

підготовки в Україні потрібно розробити та прийняти на державному рівні 

програму розвитку спорту вищих досягнень та розробити комплексні системи 

заходів щодо її реалізації, враховуючи те, що на сьогоднішній день кікбоксинг 

визнаний олімпійським видом спорту. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано на кафедрі спортивних єдиноборств та силових видів спорту НУФВСУ 

відповідно до Плану НДР на 2016–2020 роки: 2.28 «Біомеханічні та 

психофізіологічні критерії техніко-тактичної підготовленості спортсменів 

високої кваліфікації» (номер держреєстрації 0118U002068). 

Наукова новизна одержаних наукових результатів полягає в тому, що в 

роботі уперше визначено психофізіологічні показники спортсменів-кікбоксерів 

на етапі 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 
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методів контролю техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі 

спеціалізованої базової підготовки; набули подальшого розвитку дані теорії і 

методики спортивної підготовки кваліфікованих кікбоксерів. 

Теоретичне значення отриманих результатів. Отримані в роботі 

результати дозволяють впровадження матеріалів досліджень у лекційний 

матеріал та навчальну практику Центру підвищення кваліфікації та 

перепідготовки тренерів з кікбоксингу, що сприяє розширенню кола знань 

тренерів, підвищенню якості роботи щодо заходів контролю, розробки та 

планування засобів спеціальної фізичної підготовки спортсменів, використання 

накопичених знань для раціональної побудови тренувального процесу. 

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, 

Навчальну програму підготовки спортсменів ДЮСШ, практику тренувального 

процесу національної збірної команди України з кікбоксингу на 2019-2020 рр., 

навчальний процес кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту 

НУФВСУ у 2019-2020 рр. 

Ступінь обґрунтованості і достовірності положень та висновків, 

сформульованих у дисертації. Вибір методів, які використав здобувач, є вірно 

підібраним та обумовлений необхідністю системного вивчення різних аспектів 

предмета дослідження. Обрані методи дозволили вирішити поставлені завдання: 

визначення сфери та напрямів її вивчення органічно супроводжується 

подальшим поглибленням і конкретизацією предмета та об’єкта дослідницької 

діяльності, чітко сформульованих теоретичних і практичних завдань та методів 

їх вирішення; розв’язування поставлених у роботі завдань супроводжується 

використанням комплексу взаємозв’язаних сучасних методів дослідження, яке 

було проведено на достатньому фактичному матеріалі, що цілком забезпечує 
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належну достовірність і обґрунтованість основних наукових положень 

дисертаційної роботи та сформульованих у ній висновків.  

Дисертація Вольського Д. С. оформлена за загальноприйнятою схемою і 

складається з анотації, вступу, п’яти розділів власних досліджень та їх аналізу, 

рекомендацій щодо наукового і практичного використання здобутих результатів, 

висновків, списку використаних джерел, який містить 278 джерел (87 з яких – 

вітчизняні, 191 – іноземні). Дисертація ілюстрована 8 таблицями та 9 рисунками. 

Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 233 сторінки. Цифрові дані 

статистично оброблені і відповідно до логіки викладення адекватно 

проаналізовані. 

У вступі автором обґрунтовано актуальність обраної наукової проблеми, 

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

розкрито наукову новизну та практичну значущість отриманих результатів; 

зазначено особистий внесок здобувача; представлено сферу апробації основних 

положень дослідження; наведено кількість публікацій автора за темою 

дисертаційної роботи. 

У першому розділі завдяки системному аналізу автором узагальнено 

опрацювання наукових джерел з теми дисертації, дана загальна характеристика 

проблем організації підготовки кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової 

підготовки, розглянуті сучасні особливості досліджень та розробки нових 

стратегій втручання, також і багатосторонні підходи до створення навчальних 

умов, що проводилися з метою підвищення конкурентоспроможності 

спортсменів за допомогою всебічного вивчення та контролю характеристик 

фізичної, психологічної та техніко-тактичної підготовленості; створення 

конкретних фізичних оцінок і опису психологічних факторів, які можуть 

вплинути на ефективність підготовки спортсменів та сприяти покращенню 

результативності змагальної діяльності. 

У другому розділі надано докладне вичерпне обґрунтування вибору 

методичного апарату дослідження відповідно до його мети, завдань, об’єкта та 

предмета. Наведена характеристика етапів організації та проведення наукових 
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досліджень, що базуються на принципах наукової достовірності та 

доказовості.  

Основна частина дисертації викладена у 3, 4, 5 розділах роботи.  

У третьому розділі роботи автором доведено, що моніторинг 

психофізіологічного стану є невід’ємною складовою підвищення ефективності 

тренувального процесу та обґрунтовує актуальність підходу, що застосовувався 

до оцінки функціональних резервів центральної нервової системи (ЦНС) з метою 

її включення до інтегрованої оцінки функціональних резервів організму 

спортсменів за допомогою простої зорово-моторної реакції (ПЗМР). 

У четвертому розділі дисертації наведені дані, що спрямовані на пошук 

шляхів удосконалення системи контролю за техніко-тактичною підготовленістю 

кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Доцільне регулярне 

проведення теоретичних занять із тактичної підготовки, спрямоване на 

підвищення рівня знань спортсменів щодо доцільності застосування тактичних 

дій. При цьому універсалізацію методики технічної і тактичної підготовки 

єдиноборців рекомендується впроваджувати на більш пізніх етапах 

багаторічного тривалого навчально-тренувального процесу. 

У дослідженні наголошується на факті, що основна методика підвищення 

рівня технічної і тактичної майстерності спортсменів полягає у спрямованому 

формуванні та вдосконаленні тактичних навичок за допомогою вправ, що 

моделюють певні умови і ситуації, з якими спортсмен стикається у процесі 

змагальної діяльності. Оцінка ступеня ефективності методики формування і 

вдосконалення технічної і тактичної майстерності кікбоксерів тісно повʼязана з 

науково обґрунтованим контролем змагальної діяльності спортсменів різного 

рівня кваліфікації.  

Дисертацію логічно завершують 11 висновків, які сформульовані в 

цілому у вигляді узагальнюючих і конкретних положень, ґрунтуються на 

результатах власних досліджень і свідчать про глибинне вирішення поставлених 

завдань. 

У цілому, за змістом дисертаційної роботи, слід зазначити її чітку, 

логічну побудову, яка повністю відображає шляхи досягнення сформульованих 
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автором цілей і виконання заявлених завдань. 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях. 

В опублікованих наукових працях зі співавторами здобувач самостійно виконав 

експериментальну частину дослідження та проаналізував отримані результати. 

Основні положення дисертаційного дослідження викладені у 10 наукових 

працях, з яких: 3 статті – у фахових виданнях України (2 з них включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus), 1 – у періодичному 

науковому виданні Румунії, включеному до міжнародної наукометричної бази 

Scopus, 1 – у періодичному науковому виданні Польщі, включеному до 

мiжнародних наукометричних баз Web of Science та Index Copernicus; 3 праці 

апробаційного характеру та 2 праці додатково відображають наукові результати 

дисертації. Це відповідає існуючим вимогам. 

Конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових 

результатів, що виносяться на захист. Мету та задачі дослідження було 

сформульовано із науковим керівником. У спільно опублікованих наукових 

працях внесок здобувача полягає у написанні наукових статтей, виборі 

проблематики теми дослідження, її актуальності та обґрунтуванні, в організації й 

виконанні експериментально-практичної частини роботи. Внесок співавторів – 

систематизація та часткове формулювання висновків.  

Автором самостійно проаналізовано науково-методичну літературу. 

Здобувач самостійно організував експериментальну частину досліджень і брав в 

ній активну участь, проводив статистичну обробку матеріалу, проаналізував 

отримані результати. Усі розділи власних досліджень, висновки та аналіз 

отриманих результатів дисертації оформлені автором самостійно. Здобувачем 

сформульовано висновки, які повністю відповідають поставленим задачам, та 

підготовлено матеріали для наукових публікацій та для впровадження наукових 

розробок. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи представлені на міжнародних конференціях: Міжнародна науково-

практична конференція «Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної 

культури та фізичної реабілітації» (Київ, 23-24 березня 2018 р.), XII Міжнародна 
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конференція молодих вчених «Молодь та олімпійський рух» (Київ, 17 травня 

2019 р.), XIII Міжнародна конференція молодих вчених «Молодь та 

олімпійський рух» (Київ, 16 травня 2020 р.), щорічні підсумкові науково-

методичні конференції кафедри спортивних єдиноборств та силових видів 

спорту НУФВСУ. 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. 

Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення. Дисертаційна робота 

Вольського Дениса Сергійовича на тему: «Система контролю техніко-тактичної 

підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки» є 

завершеним науковим дослідженням, у якому отримані нові наукові результати. 

Принципових зауважень щодо дисертації немає, окремі незначні помилки не 

зменшують загальну цінність дисертації. 

Відповідність дисертації вимогам, що пред’являються до дисертацій 

на здобуття ступеня доктора філософії. Дисертаційна робота Вольського 

Дениса Сергійовича на тему: «Система контролю техніко-тактичної 

підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки» 

(науковий керівник – д.б.н., професор Коробейніков Г. В.) є завершеною 

науково-дослідною роботою, яка містить нове вирішення актуального наукового 

завдання сучасної теорії і методики менеджменту підготовки спортсменів 

високої кваліфікації. За оформленням і структурою дисертаційна робота 

відповідає основним вимогам, представленим до дисертацій на здобуття ступеня 

доктора філософії. 

 

ВИСНОВОК 

Розглянувши дисертаційну роботу Вольського Дениса Сергійовича на 

тему: «Система контролю техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі 

спеціалізованої базової підготовки» та наукові публікації за темою дисертації, 
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визначивши особистий внесок у всіх зарахованих за темою дисертації наукових 

публікаціях, опублікованих із співавторами (додаток 1), а також за результатами 

попередньої експертизи (фахового семінару), вважаємо, що робота є актуальною, 

являє собою повністю завершену наукову працю, проведену із застосуванням 

сучасних методів досліджень, має наукову новизну, практичне значення, 

адекватна поставленій меті та містить висновки, які відповідають завданням. У 

роботі відсутні порушення академічної доброчесності.  

Дисертаційна робота повністю відповідає вимогам, передбаченим п. 10 

Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167, відносно 

дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії та може бути рекомендована 

до офіційного захисту в спеціалізованій вченій раді. 

Комісія рекомендує ректору НУФВСУ порушити клопотання перед МОН 

України про утворення спеціалізованої вченої ради для розгляду та проведення 

разового захисту дисертації Вольського Д. С. у складі: 

голова – Шинкарук Оксана Анатоліївна, завідувач кафедри інноваційних 

та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті НУФВСУ, доктор наук 

з фізичного виховання і спорту, професор; 

члени ради: 

рецензенти: 

Дяченко Андрій Юрійович, завідувач кафедри водних видів спорту 

НУФВСУ, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор; 

Павленко Юрій Олексійович, завідувач кафедри історії та теорії 

олімпійського спорту НУФВСУ, доктор наук з фізичного виховання і спорту, 

професор; 

опоненти: 

Подрігало Леонід Володимирович, професор кафедри медичних 

дисциплін та охорони здоров’я Харківської державної академії фізичної 

культури, доктор медичних наук, професор; 
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Латишев Микола Вікторович, доцент кафедри фізичного виховання і 

педагогіки спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 
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Додаток 1 
Список публікацій здобувача за темою дисертації 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

1. Коробейніков Г, Коробейнікова Л, Вольський Д, Шенпен Го. 

Функціональна асиметрія мозку і когнітивні стратегії у спортивних 

єдиноборствах. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2018;(2):73-7. 

Фахове видання України, яке включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus. Здобувачеві належить опрацювання, інтерпретація 

інформації та обробка результатів дослідження, співавторам – дослідження 

актуальності питання щодо функціональної асиметрії мозку і когнітивних 

стратегій у спортивних єдиноборствах у сучасній науці в цілому, допомога в 

обробці матеріалів та участь в обговоренні результатів дослідження.  

2. Коробейніков Г, Коробейнікова Л, Вольський Д, Шенпен Го. Оцінка 

психофізіологічного стану кваліфікованих кікбоксерів із різною постуральною 

стійкістю. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2019;(4):94-7. Фахове 

видання України, яке включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus. Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні схеми 

дослідження, проведенні тестування, математико-статистичної обробки та 

узагальненні результатів. Внесок співавторів – допомога в обробці матеріалів 

та участь в обговоренні результатів дослідження, формування висновків.  

3. Коробейніков ГВ, Тропін ЮМ, Вольський ДС, Жирнов ОВ, 

Коробейнікова ЛГ, Чернозуб АА. Розробка алгоритму оцінки нейродинамічних 

властивостей спортсменів-кікбоксерів. Єдиноборства. 2020;3(17):36-48. 

DOI:10.15391/ed.2020-3.04. Фахове видання України. Особистий внесок 

здобувача полягає у проведенні експертного оцінювання, обробці результатів та 

формулюванні висновків. Внесок співавторів – дослідження актуальності стану 

питання, участь в розробці алгоритму оцінки нейродинамічних властивостей 

спортсменів-кікбоксерів. 

4. Korobeynikov G, Stavinskiy Yu, Korobeynikova L, Volsky D, Semenenko V, 

Zhirnov O, et al. Connection between sensory and motor components of the 



12 
 
professional kickboxers' functional state. Journal of Physical Education and Sport. 

2020;20(5):2701-8. DOI:10.7752/jpes.2020.05368. Наукове періодичне видання 

іншої держави (Румунії), яке включено до мiжнародної наукометричної бази 

Scopus. Здобувачеві належить участь у пошуку джерел інформації, проведенні 

дослідження, інтерпретації та здійсненні обробки результатів, співавторам – 

допомога в пошуку джерел інформації та проведенні дослідження, узагальнені 

отриманих результатів та формуванні висновків.   

5. Korobeynikov G, Bulatova M, Zhirnov O, Wojciech J Cynarski, Wasik J, et 

al. Links between postural stability and neurodynamic characteristics in kickboxers. 

Ido movement for culture. Journal of Martial Arts Anthropology. 2021:21(1):1-5. 

Наукове періодичне видання іншої держави (Польщі), яке включено до 

мiжнародних наукометричних баз Web of Science та Index Copernicus. 

Особистий внесок здобувача полягає в проведенні експериментальних 

досліджень та формулюванні висновків. Внесок співавторів – участь в 

обговоренні результатів дослідження. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

1. Коробейников ГВ, Коробейникова ЛГ, Гончарова НН, 

Вольський ДС. Особенности когнитивных функций у спортсменов с различным 

профилем функциональной асимметрии мозга. В: Традиції та інновації у 

підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації. Матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф.; 2018 Берез 23-24; Київ.  Київ: Тавр. нац. ун-т ім. В. І. 

Вернадського; 2018. с. 10-4. 

2. Вольський ДС. Дослідження взаємозв’язку статокінетичної стійкості та 

нейродинамічних функцій у кваліфікованих кікбоксерів. В: Молодь та 

олімпійський рух: зб. тез доп. 12-ї Міжнар. конф. молодих вчених [Інтернет]; 

2019 Трав 17; Київ. Київ: НУФВСУ; 2019. с. 99-100. Доступно: http://surl.li/afroe 

3. Вольський ДС. Виявлення кореляційних зв’язків між сенсорними та 

моторними компонентами психофізіологічного стану кваліфікованих 

кікбоксерів. В: Молодь та олімпійський рух: зб. тез доп. 13-ї Міжнар. конф. 

молодих вчених [Інтернет]; 2020 Трав 16; Київ. Київ: НУФВСУ; 2020. с. 70-1. 

Доступно: http://www.unisport.edu.ua/content/naukovi-konferenciyi-ta-seminary 

http://surl.li/afroe
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Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

1. Коробейніков ГВ, Аксютин ВВ, Коробейнікова ЛГ, Чернозуб АА, 

Вольський ДС. Психофізіологічний стан у боксерів із різним стилем ведення 

поєдинку. Український журнал медицини, біології та спорту. Фізичне виховання 

і спорт. 2017;6(9):27-30. Здобувачеві належить опрацювання, інтерпретація 

інформації та обробка результатів дослідження, співавторів – в обробці 

матеріалів дослідження, оформленні публікації.  

2. Коробейніков ГВ, Жирнов ОВ, Коробейнікова ЛГ, Вольський ДС, 

Міщенко ВС, Дудник ОК, Іващенко ОО. Нейродинамічні функції та 

статокінетична стійкість кваліфікованих кікбоксерів. Вісник Чернігівського 

національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. 2018;1(154):90-4. 

Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні схеми дослідження, 

проведенні тестування, математико-статистичній обробці та узагальненні 

результатів.Внесок співавторів – участь в обговоренні результатів 

дослідження та оформленні публікації.  

 


	Основна частина дисертації викладена у 3, 4, 5 розділах роботи.
	У цілому, за змістом дисертаційної роботи, слід зазначити її чітку, логічну побудову, яка повністю відображає шляхи досягнення сформульованих автором цілей і виконання заявлених завдань.

