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технічної майстерності кваліфікованих легкоатлетів у системі річної підготовки 

(на матеріалі стрибка у довжину)», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт 

 

Актуальність. Робота Ван Вея присвячена цікавому в теоретичному та 

важливому в практичному відношеннях питанню. 

Проблема формування технічної майстерності кваліфікованих стрибунів 

у довжину в системі річної підготовки вимагає оновлення змісту та форм 

навчально-тренувального процесу. 

На сучасному етапі розвитку теорії та методики формування технічної 

майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину у системі річної підготовки 

подальший прогрес можливий тільки при комплексному підході до вирішення 

цієї проблеми. 

Дисертація Ван Вея, безумовно, є актуальною, оскільки вона спрямована 

на пошук нових шляхів і невикористаних резервів для вдосконалення структури 

та змісту технічної підготовки легкоатлетів-стрибунів у довжину в системі 

річної підготовки. 

Аналіз науково-методичної літератури з даної проблеми дозволив 

встановити, що науково-методичне забезпечення щодо формування технічної 

майстерності кваліфікованих легкоатлетів-стрибунів у довжину в системі річної 

підготовки є недостатнім. Кількість наукових робіт, присвячених вивченню 

даної проблеми, – обмежена, а існуючі дані – суперечливі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційну роботу виконано відповідно до Плану науково-дослідної роботи Націо-

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

2.27 «Удосконалення спортивної підготовки і змагальної діяльності кваліфіко-

ваних спортсменів у сучасних умовах інтенсифікації змагальної діяльності» 

(номер державної реєстрації: 0174U000806) та Плану науково-дослідної роботи 
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Національного університету фізичного виховання і спорту на 2021–2025 рр. за 

темою 2.2 «Структурі і зміст багаторічної підготовки спортсменів у сучасних 

умовах розвитку спорту» (номер державної реєстрації: 0121U108197). 

Робота складається із анотації на державній і англійській мовах, змісту, 

переліку умовних скорочень, вступу, п’яти розділів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних літературних джерел і додатків. Загальний 

обсяг роботи – 208 сторінок. Робота містить 10 таблиць і 16 рисунків. Список 

використаної літератури налічує 206 найменувань. 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, вказано його об’єкт, 

предмет, мету, завдання та методи, розкрито наукову новизну, з’ясовано 

практичну значущість отриманих результатів, особистий внесок дисертанта, 

відображено апробацію результатів дослідження.  

У першому розділі «Формування технічної майстерності кваліфікованих 

стрибунів у довжину у системі річної підготовки: сучасний стан, проблеми і 

перспективи» зроблено огляд останніх теоретико-методичних досягнень щодо 

специфіки, умов та сучасних технологій формування технічної майстерності 

стрибунів у довжину в системі річної підготовки. На підставі аналізу науково-

методичної літератури визначено актуальність дослідження, особливості 

технічної підготовки стрибунів у довжину та основні проблеми в підходах 

формування технічної майстерності спортсменів. 

У другому розділі «Методи і організація досліджень» розкрито зміст і 

доцільність використання методів дослідження, їх адекватність щодо об’єкта, 

предмета, мети та завдань роботи, наведено дані щодо організації та етапів 

дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної 

літератури, педагогічні спостереження, методи експертних оцінок, 

антропометрія, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.  

У третьому розділі «Формування технічної майстерності кваліфікованих 

стрибунів у довжину» наведено дані про традиційну систему підготовки 

легкоатлетів-стрибунів у довжину. Проведено експертну оцінку фізичних 

якостей та технічних здібностей спортсменів. Проведено оцінку 
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антропометричних і біомеханічних показників техніки, рівня фізичної та 

психологічної підготовленості та ін. 

У четвертому розділі «Розробка і перевірка ефективності програми 

формування технічної майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину у 

системі річної підготовки» обґрунтовано сучасні підходи програмування 

тренувального процесу, алгоритм та зміст програми, технологію програмування 

та ефективність упровадження. Програма формування технічної майстерності 

кваліфікованих стрибунів у довжину у системі річної підготовки базується на 

врахуванні інформативних біомеханічних показників; на забезпеченні 

необхідного рівня розвитку силових, швидкісних і координаційних здібностей 

спортсменів; на управлінні руховими діями з орієнтацією на тип переважної 

сенсорної системи спортсмена та ін. Експериментально підтверджено 

ефективність розробленої методики формування технічної майстерності 

кваліфікованих стрибунів у довжину у системі річної підготовки. 

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

відображені результати дисертаційної роботи, охарактеризовані теоретичне та 

практичне значення отриманих уперше результатів, які підтверджують і 

доповнюють досліджувану проблему. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. На основі проведеного 

комплексного теоретичного аналізу й узагальнення даних науково-методичної 

літератури автор чітко визначив об’єкт і предмет дослідження, його мету та 

завдання. Для вирішення поставлених завдань були використані адекватні 

методи наукового пошуку, які дозволили обґрунтувати на високому науково-

методичному рівні основні положення результатів дослідження та висновки 

дисертаційної роботи. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше: 

– розроблено й експериментально перевірено авторську програму 

формування технічної майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину в 

системі річної підготовки; 
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– визначено раціональний склад тренувальних засобів, які є найбільш 

ефективними за своєю структурою та проявом рухових якостей і максимально 

наближені до змагальної вправи; 

– визначено індивідуальні характеристики техніки кваліфікованих 

спортсменів і на цій основі показано напрями індивідуалізації формування 

технічної майстерності з урахуванням інформативних біомеханічних 

характеристик техніки виконання змагальної вправи та багато ін. 

Практична значущість отриманих результатів полягає в розробці та 

впровадженні в практику роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл авторської 

програми формування технічної майстерності кваліфікованих стрибунів у 

довжину. 

Результати роботи впроваджені в навчально-тренувальний процес 

Київської міської школи вищої спортивної майстерності, в освітній процес 

кафедри теорії олімпійського спорту Національного університету фізичного 

виховання і спорту та ін. 

Повнота викладу результатів дослідження у друкованих працях. За 

темою дисертації були опубліковані 11 наукових публікацій, серед яких 4 

наукові праці опубліковані у  фахових виданнях України, 3 – у наукових 

періодичних виданнях інших держав, із яких 1 – входить до міжнародної 

наукометричної бази Scopus, 4 праці мають апробаційний характер. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертаційного 

дослідження були повідомлені на Х–ХІІІ міжнародних конференціях «Молодь 

та олімпійський рух» (Київ, 2017–2020), на всеукраїнських заходах: «круглі 

столи» та конференції кафедри теорії олімпійського спорту Національного 

університету фізичного виховання і спорту (Київ, 2017–2020) та ін. 

Відповідність дисертації вимогам МОН України. Структура, обсяг 

основного тексту, оформлення дисертаційної роботи відповідають вимогам 

МОН України. 

Рекомендації щодо використання результатів дослідження. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані в практичній 
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діяльності тренерів і викладачів із метою підвищення ефективності формування 

технічної майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину у системі річної 

підготовки, а також у навчальному процесі студентів спортивних вузів України. 

Недоліки дисертаційної роботи. Разом із тим, робота містить ряд 

недоліків, які, на нашу думку, не мають принципового характеру та не 

заперечують теоретичних і методичних здобутків автора: 

1. У розділі 1 треба зробити більший акцент на аналізі існуючих проблем. 

Невідомо, чи поділяє здобувач погляди науковців на ці проблеми. Необхідно 

показати свої ставлення до наукових розробок інших авторів. 

2. У розробленій авторській програмі технічної підготовки 

кваліфікованих стрибунів у довжину не знайшлося місця рекомендаціям із 

відновлення організму, які базувалися б на закономірностях і принципах 

планомірного становлення спортивної майстерності. 

3. У дослідженні було б цікавим визначити закономірності управління 

технічної майстерністю з використанням прогнозування успішності спортивної 

діяльності та з урахуванням психофізіологічних особливостей спортсменів. 

4. Незрозуміло, як автор визначав однорідність і однотипність 

досліджуваних експериментальних груп. Не представлено коефіцієнт варіації. 

5. Розділ 5 «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» необхідно 

розширити, тобто добавити кількість тексту. 

6. Кількість висновків потрібно скоротити.  

7. Під час обговорення результатів власних досліджень необхідно більш 

широко використовувати теорію функціональних систем П. К. Анохіна з 

урахуванням системоутворюючих факторів у системі оптимізації управління 

технічною підготовкою спортсменів, а також теорії побудови рухів 

М. О. Бернштейна. 

8. У роботі є друкарські помилки та стилістичні погрішності, на які 

автору вказано. 

Інших зауважень немає, дисертація написана літературною мовою, добре 

проілюстрована і з цієї точки зору залишає приємне враження. 
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Загальний висновок 

Зважаючи на актуальність теми дослідження, його наукову новизну та 

практичне значення, використання адекватних методів, обґрунтованість 

висновків, вважаю, що дисертаційне дослідження Ван Вей «Формування 

технічної майстерності кваліфікованих легкоатлетів у системі річної підготовки 

(на матеріалі стрибка у довжину)» відповідає наказу Міністерства освіти і 

науки України № 40 від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до 

оформлення дисертації», Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії (постанова Кабінету Міністрів України № 167 від 

06.03.2019 року), а її автор Ван Вей заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт. 

 

 


