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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

        ІВАНЕНКО ГАЛИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ ОЛІМПІЙСЬКОЇ 

ОСВІТИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ», представлену 

на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 017 – Фізична 

культура і спорт 

 

Актуальність обраної теми 

Олімпійський рух є суспільним явищем із багатовіковою історією, 

яскравим сьогоденням і не менш цікавим майбутнім, і водночас досить 

консервативним явищем, яке тримається на універсальних гуманістичних 

цінностях суспільства, зафіксованих у принципах олімпізму, що 

розповсюджуються через заходи олімпійської освіти. Основними з них є: 

неприпустимість політичної, расової й релігійної дискримінації, визнання 

суверенітету й рівноправності національних спортивних організацій, не 

втручання в їхнє внутрішнє життя, демократичні основи організації руху.  

Підготовка та участь у змаганнях спортсменів-олімпійців досить 

широко висвітлюються, як у засобах масової інформації, так у наукових 

джерелах, але у тіні часто залишаються пов’язані з ними освітні заходи, що 

проводяться центрами олімпійських досліджень та освіти, Міжнародною 

олімпійською академією, олімпійськими академіями різних країн світу, 

закладами вищої освіти, однак як об’єкт наукового пошуку ці стрижневі 

явища олімпізму виступають не досить часто на відміну від спортивних 

змагань. 

Літературні дані свідчать, що:різні аспекти дослідження олімпійського 

руху взагалі викладені у фундаментальних працях вітчизняних (С. Н. Бубка, 

М. М. Булатова, В. М. Платонов) і зарубіжних фахівців (М. М. Візітей, 

В. І. Столяров, В. В. Столбов, K. Diem, P. Coubertin, G. Garsia, N. Muller та 
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ін.), особливості його культурно-освітньої складової і зокрема олімпійської 

освіти розкрито у працях М. М. Булатової, К. Георгіадіса, Л.О.Радченко, 

В. М. Єрмолової, В. В. Передерій, наших дослідженнях. 

Вивчення даних спеціальної літератури дозволило автору підкреслити 

необхідність пошуку нових форм організації освітнього процесу, які 

сприятимуть позитивному ставленню молоді до навчання, забезпечать якісну 

організацію самостійної роботи студентів над вивченням програмного 

матеріалу, формуватимуть мотивацію молодих фахівців до освіти та 

самоосвіти. Викладені положення і обумовлюють актуальність обраної теми 

дисертаційного дослідження. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертації, їх достовірність 

Наукові положення дисертації та висновки достатньою мірою 

обґрунтовані теоретичними даними, відповідають меті, завданням, об’єкту та 

предмету дослідження.  

Ступінь їх вірогідності забезпечується: 

- кількістю використаних літературних джерел, яка склала 214одиниць 

спеціальної літератури, з них 44 іноземною мовою; 

- використанням сучасних методів наукового пізнання; 

- тривалістю виконання дисертаційного дослідження (2016-2020 рр.); 

- кількістю наукових публікацій та представленням наукових досліджень на 

конференціях різного рівня; 

- результатами впровадження в навчальний процес освітніх закладів. 

 

Повнота викладення наукових положень, висновків та 

рекомендацій здобувача в опублікованих працях 

 

Проблематика, зміст, кількість публікацій за дисертаційним 

дослідженням повністю відповідає вимогам МОН України. Основні 
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положення дисертаційного дослідження викладено у 10 публікаціях, з яких 

1 стаття у міжнародному виданні, яке включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus; 4 статті у фахових виданнях України; 

5 праць апробаційного характеру. 

Теоретичне оприлюднення наукових досліджень на конференціях 

повною мірою засвідчує належну апробацію результатів. Результати 

наукових досліджень були представлені і обговорені на: Х–ХІV 

Міжнародних конференціях молодих вчених «Молодь та олімпійський рух» 

(Київ, 2017, 2018, 2019, 2020); II–III Міжнародних наукових та практичних 

конференціях «Здоров’я, фізичне виховання та спорт: перспективи та 

найкращі практики» (Київ, 2019, 2021); науково-практичних конференціях та 

круглих столах кафедри історії та теорії олімпійського спорту (Київ, 

НУФВСУ, 2017–2020), четвертому регіональному науково-методичному 

семінарі «Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської 

молоді» (Тернопіль, ТНПУ, 2019) та інших заходах. 

 

Оцінка змісту дисертації та її основні положення 

Дисертаційна робота має усі необхідні структурні елементи, а саме: 

анотації українською та англійською мовами, вступ, 5 розділів, висновки, 

список використаних літературних джерел, додатки (6), містить 17 таблиць 

та 38 рисунків. Її викладено на 228 сторінках. 

У вступі дисертантом наведено: 

- обґрунтування актуальності обраної теми; 

- зв’язок роботи з науковими планами, темами:дослідження виконано 

відповідно до Плану науково-дослідної роботи Національного університету 

фізичного виховання і спорту України на 2016–2020 рр. за темою: «Історичні, 

організаційно-методичні та правові засади реалізації олімпійської освіти 

України» (№ державної реєстрації 0111U001714), тематичного плану 

наукових досліджень і розробок, які виконуються за рахунок коштів 

державного бюджету МОН України на 2017–2019 рр. «Реалізація 
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національної ідеї становлення громадянина-патріота України через ціннісний 

потенціал олімпізму» (№ державної реєстрації 0115U002373); 

- мету дослідження, яка спрямована на розробку та обґрунтування 

організаційно-методичних засад інтеграції олімпійської освіти в освітній 

процес студентської молоді як складової його вдосконалення; 

- завдання дослідження; 

- об’єкт та предмет дослідження; 

- методи дослідження, що використовувалися для розв’язання 

поставлених завдань, а саме: теоретичний аналіз та узагальнення науково-

методичної літератури, документальних матеріалів та інформації з мережі 

Інтернет; анкетування; експертне опитування; структурно-функціональний 

аналіз; моделювання; методи математичної статистики; 

- наукову новизну дослідження, яка полягає в тому, що автором: вперше 

 обґрунтовано структурно-функціональну модель інтеграції олімпійської 

освіти в освітній процес студентської молоді у профільних закладах вищої 

освіти України; вперше визначені організаційно-методичні умови інтеграції 

олімпійської освіти в процес підготовки фахівців у профільних закладах 

вищої освіти та обґрунтовані шляхи їх реалізації; доповнено інформацію 

щодо місця та ролі олімпійської освіти в освітньому процесі студентської 

молоді; доповнені дані щодо особливостей інтеграції олімпійської освіти в 

процес підготовки фахівців закладів вищої освіти України; 

- практичну значущість, яка полягає:у можливості використання 

результатів досліджень як складової вдосконалення підготовки студентської 

молоді у профільних закладах вищої освіти шляхом інтеграції олімпійської 

освіти в освітній процес. Матеріали дослідження можуть бути 

рекомендованими до використання в освітньому процесі при  вдосконаленні 

спеціалізованих курсів навчальних дисциплін, зокрема: «Олімпійський 

спорт», «Олімпійський рух у сучасному суспільстві», що підтверджено 

відповідними актами; 
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- особистий внесок здобувача, який полягав у виборі наукової 

проблематики, обґрунтуванні її актуальності, визначенні напряму 

дослідження й аналізі наукових даних з теми роботи, визначенні мети, 

об’єкта і предмета дослідження, в організації і виконанні експериментальної 

частини роботи, систематизації та інтерпретації статистичного і фактичного 

матеріалу, формулюванні висновків;  

- апробацію результатів, публікації, структуру й обсяг роботи. 

У першому розділі дисертації «МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОЛІМПІЙСЬКОЇ 

ОСВІТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ» 

охарактеризовано сутність, мету та завдання реалізації олімпійської освіти, 

особливості функціонування системи олімпійської освіти в Україні, 

організації освітнього процесу студентської молоді в Україні. 

Основні положення, що висвітлені у першому розділі, представлені у 

3 наукових працях автора. 

У другому розділі «МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ»  

наведено опис основних методів, а також інформацію про організацію 

дослідження, яке здійснювалося упродовж 2016–2020 рр. у три етапи. 

У третьому розділі «ІНТЕГРАЦІЯ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ В 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ» увага автора зосереджена 

на вивченні використання олімпійської освіти в системі підготовки фахівців 

спеціальності Фізична культура і спорт в Україні, змісту та методологічних 

засад діяльності профільних закладів вищої освіти України, щодо 

впровадження олімпійської освіти в освітній процес студентів, проблемах 

впровадження олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді та 

шляхах їх подолання. 

Результати досліджень представлені у 3 наукових працях автора. 

У четвертому розділі «СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ В ПІДГОТОВКУ 

СПЕЦІАЛІСТІВ У ПРОФІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

ілюстровано технології впровадження олімпійської освіти в освітній процес 
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студентської молоді, організаційно-методичні умови інтеграції олімпійської 

освіти в процес підготовки фахівців у профільних закладах вищої освіти 

України, обґрунтовано структурно-функціональну модель впровадження 

олімпійської освіти в підготовку фахівців спеціальності 017 - Фізична 

культура і спорт. 

Структурно-функціональна модель впровадження олімпійської освіти в 

освітній процес студентів складається з чотирьох рівнів: на першому рівні 

виділено здійснення соціального замовлення – висококваліфікованого 

фахівця галузі; другий рівень розкриває зміст олімпійської освіти; третій 

рівень – цілі та завдання освітнього процесу; четвертий рівень – методи 

інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді та 

ефективні форми організації освітнього процесу.   

Ефективність моделі підтверджено тим, що у студентів на 10 % зріс 

рівень загальної ефективності освітнього процесу, на 15 % покращились 

показники рівнів ефективності мотиваційної та операційної підсистем, на 

20 % зріс рівень ефективності інформаційної підсистеми та на 25 % 

покращились показники рівня ефективності регуляторної підсистеми.  

Розділ викладено на 58 сторінках тесту і висвітлено у 4 публікаціях 

автора. 

У 5 розділі «АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ» охарактеризовано повноту вирішення завдань 

дослідження та узагальнено результати наукової роботи. 

Висновки повністю відповідають завданням дослідження та змісту 

основного тексту роботи, є логічними та структурованими. На 22 сторінках 

роботи викладено додатки. 

Позитивно оцінюючи в цілому рівні наукової новизни і практичного 

значення дослідження, доцільно звернути увагу і на деякі дискусійні 

положення дисертаційної роботи: 
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1. Серед підходів, на яких ґрунтується методологія дослідження, 

виходячи з його об’єкту і предмету, доцільним було б спиратись на 

системний, оскільки олімпійська освіта розглядається як системне явище. 

2. У формулюванні завдань дослідження та в цілому по тексту 

роботи формулювання «профільні заклади вищої освіти» слід конкретизувати 

або замінити іншим, наприклад, «заклади вищої освіти, які готують 

здобувачів за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»» тощо. 

3. У підрозділі 1.1. «Олімпійська освіта: сутність, мета та завдання 

реалізації» викладено загальновідомий матеріал, який багаторазово 

висвітлений у значній кількості наукових, навчально-методичних праць 

М. М. Булатової, В. М. Єрмолової, Л. О. Радченко, установчих документах 

Міжнародної олімпійської академії, Олімпійської академії України. 

4. У розділі 2 не зазначена процедура аналізу документальних 

матеріалів, а по тексту дисертації відсутні результати, отримані за 

допомогою даного методу, хоча він перерахований серед використаних у 

роботі. Напевне авторка не зовсім точно розуміє особливості його 

використання як методу наукового дослідження. 

5. Викладена у розділі 4 структурно-функціональна модель 

інтеграції олімпійської освіти в процес підготовки студентів спеціальності 

017 Фізична культура і спорт потребує виділення етапів реалізації із 

зазначенням їх конкретного змісту. 

6. У процесі експертного опитування щодо визначення шляхів 

реалізації олімпійської освіти серед студентської молоді України для 

підвищення точності оцінювання думкам кожного експерта доцільно було б 

присвоїти коефіцієнти вагомості відповідно до наукової кваліфікації, 

наявності відповідних публікацій та досвіду практичної діяльності. 

7. Виокремлення у якості власної розробки автора сценарію 

спортивного свята «Стародавні Олімпійські ігри» (с. 121-123), потребує 

більш глибокого обґрунтування у розділі 5 із порівнянням з подібними 

розробками вітчизняних і зарубіжних авторів. 
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Проте, представлені зауваження не знижують загального враження від 

науково-теоретичного рівня проведеного дослідження, його актуальності та 

практичної значущості. 

Висновок про відповідність дисертації вимогам. 

Дисертаційна робота ІВАНЕНКО ГАЛИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ ОЛІМПІЙСЬКОЇ 

ОСВІТИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ», є самостійною 

завершеною науково-дослідною роботою кваліфікаційного характеру, яка за 

актуальністю, науковою новизною, практичним значенням, обсягом 

проведених досліджень відповідає вимогам п. 10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

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

автор заслуговує присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 

017 – Фізична культура і спорт. 

 

 


