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офіційного опонента на дисертаційну роботу  

Ван Вей «Формування 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 обраної теми дисертації. Проблема формування технічної 

майстерності кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у стрибку в 

довжину у системі річної підготовки завжди перебуває у колі наукових 

досліджень провідних вчених та тренерів.  

У різні роки фахівцями багатьох країн було проведено численні 

дослідження, які стосувались різних складових системи підготовки 

спортсменів. Їх дослідження були спрямовані на вивчення питань щодо 

побудови тренувального процесу легкоатлетів-стрибунів на різних етапах 

багаторічного вдосконалення, управління підготовкою кваліфікованих 

легкоатлетів-стрибунів, дослідженню техніки легкоатлетичних стрибків та 

різних її складових, зокрема і з урахуванням окремих біомеханічних 

характеристик техніки. 

Однак, більшість розробок характеризувалися вузько прикладним 

характером, не ґрунтувалися на системно-структурному розумінні 

закономірностей побудови і регуляції рухових дій спортсмена і не були 

підкріплені об’єктивною інформацією про провідні біомеханічні 

характеристики рухових дій атлетів, що є запорукою об’єктивного підходу до 

вибору засобів формування технічної майстерності, які повинні відповідати не 

тільки режиму основної рухової діяльності, але і параметрам, що 

характеризують структуру технічних дій кваліфікованих стрибунів у довжину. 

Усе це увійшло в протиріччя із сучасними знаннями у сфері підготовки 

стрибунів у довжину, що обумовило актуальність досліджень Ван Вея.  

Автор небезпідставно вважає, що саме в технічному вдосконаленні 
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приховані резерви підвищення результативності змагальної діяльності, 

ефективності побудови тренувального процесу та широкі можливості для 

науково-дослідницької роботи. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до Плану науково-дослідної 

роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України на 

2016–2020 рр. за темою 2.27. «Удосконалення системи спортивної підготовки і 

змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів у сучасних умовах 

інтенсифікації змагальної діяльності» (№ державної реєстрації 0174000806) та 

Плану науково-дослідної роботи Національного університету фізичного 

виховання і спорту України на 2021–2025 рр. за темою 2.2. «Структура і зміст 

багаторічної підготовки спортсменів у сучасних умовах розвитку спорту» (№ 

державної реєстрації 0121U108197). Автор – співвиконавець тем. Внесок 

здобувача полягає в удосконаленні теоретичних засад формування технічної 

майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину у системі річної підготовки. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх викладу в опублікованих працях.  

Усі наукові положення дисертації, висновки, практичні рекомендації 

достатньою мірою обґрунтовані та підтверджені експериментальними даними, 

відповідають меті, завданням, об’єкту і предмету дослідження. Ступінь 

вірогідності отриманих результатів забезпечується відповідною тривалістю 

експерименту, характером педагогічних досліджень, що відповідають 

необхідним метрологічним вимогам завдяки застосуванню адекватних методів 

математичної статистики. 

Наукові положення, сформульовані у дисертації та висновки роботи 

уточнюють і доповнюють наукові дані, що стосуються формування технічної 

майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину, яке повинне відбуватись з 

орієнтацією, по-перше, на інформативні біомеханічні показники, від яких 

залежить досягнення високих спортивних результатів, по-друге, на 

забезпечення необхідного рівня розвитку силових, швидкісних і 
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координаційних здібностей спортсменів у тісному взаємозв’язку з 

раціональною технікою стрибка у довжину і по-третє, на забезпечення 

необхідного рівня психічних здібностей кваліфікованих стрибунів у довжину 

як основи для управління руховими діями у процесі технічного удосконалення 

з орієнтацією на тип переважної сенсорної системи спортсмена. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що автором 

вперше: 

– розроблено й експериментально перевірено авторську програму 

формування технічної майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину, яка 

включає задану послідовність дій у системі річної підготовки з орієнтацією на 

інформативні біомеханічні показники техніки, від яких залежить досягнення 

високих спортивних результатів у стрибку у довжину, на підбір тренувальних 

засобів поєднаного вдосконалення техніки відштовхування і швидкісно-

силових здібностей спортсменів і на домінування сенсорної системи 

сприйняття інформації для управління руховими діями;  

– визначено раціональний склад тренувальних засобів кваліфікованих 

стрибунів у довжину, які є найбільш ефективними для поєднаного 

вдосконалення техніки відштовхування і швидкісно-силових здібностей і за 

своєю структурою та проявом рухових якостей максимально наближені до 

змагальної вправи;  

– визначено індивідуальні характеристики техніки кваліфікованих 

спортсменів і на цій основі показано напрями індивідуалізації формування 

технічної майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину з урахуванням 

інформативних біомеханічних характеристик техніки виконання змагальної 

вправи;  

– визначено провідні системи сприйняття інформації кваліфікованих 

стрибунів у довжину та представлено рекомендації до управління руховими 

діями у процесі технічного удосконалення з орієнтацією на тип переважної 

сенсорної системи спортсмена,  

– доповнено наукові знання про інформативні біомеханічні 
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характеристики техніки стрибків у довжину кваліфікованих спортсменів, які є 

орієнтиром для формування технічної майстерності, від яких залежить 

досягнення високих спортивних результатів; 

– уточнено і доповнено наукові дані, що стосуються формування технічної 

майстерності спортсменів з урахуванням кваліфікації і специфіки виду спорту;  

– доповнено уявлення про зміст тренувального процесу в системі річної 

підготовки спортсменів, які спеціалізуються у стрибку у довжину;  

– підтверджено необхідність орієнтації на інформативні біомеханічні 

характеристики техніки у процесі формування технічної майстерності 

кваліфікованих стрибунів у довжину. 

Практична значущість роботи полягає в розробці та впровадженні у 

практику роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл з легкої атлетики авторської 

програми формування технічної майстерності кваліфікованих стрибунів у 

довжину у системі річної підготовки. Запропонована програма дозволяє 

підвищувати рівень технічної підготовленості та сприяє зростанню спортивних 

результатів. 

Результати роботи впроваджено у вигляді висновків і рекомендацій у 

навчально-виховний процес Київської міської школи вищої спортивної 

майстерності (грудень, 2020 р.); Молодіжної спортивної школи Мінхан (Шанхай) 

(січень 2021 р.), в освітній процес кафедри історії та теорії олімпійського спорту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України (травень 

2021 р.). 

Оцінка змісту дисертації, її завершення в цілому та ідентичності 

змісту автореферату й основних положень дисертації.  

Основні положення дисертаційної роботи викладені у 11 наукових 

публікаціях, серед яких 4 наукові праці опубліковано у фахових виданнях 

України (із них 4 введено до міжнародних наукометричних баз), 3 – у наукових 

періодичних виданнях інших держав, з яких 1 входить до міжнародної 

наукометричної бази даних Scopus), 4 праці мають апробаційний характер. 

Матеріали дисертаційного дослідження було повідомлено на міжнародному 
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рівні (Х–ХІІІ Міжнародні конференції «Молодь та олімпійський рух» (Київ, 

Україна 2017–2020 рр.); на всеукраїнських заходах: «круглі столи» і конференції 

кафедри історії та теорії олімпійського спорту Національного університету 

фізичного виховання і спорту України (Київ, 2017–2020 рр.),  

Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, шести розділів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури та додатків. 

Загальний обсяг роботи 208 сторінок. Робота містить 10 таблиць та ілюстрована 

16 рисунками. Список використаної літератури налічує 206 найменувань, 83 з 

яких – праці зарубіжних авторів. 

У вступі шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими 

дослідженнями і публікаціями обґрунтовано вибір теми, її актуальність; 

вказано зв’язок з планами науково-дослідної роботи Національного університету 

фізичного виховання і спорту України; визначено об’єкт, предмет, мету та 

завдання дисертаційної роботи; розкрито методи дослідження; висвітлено 

наукову новизну та практичне значення роботи; зазначено внесок здобувача в 

спільних наукових працях; подано інформацію щодо апробації та 

впровадження одержаних результатів; представлено публікації за результатами 

дисертаційного дослідження, які відповідають сучасним вимогам; вказано 

структуру та обсяг роботи.  

У першому розділі «Формування технічної майстерності стрибунів у 

довжину у системі річної підготовки: сучасний стан, проблеми і 

перспективи» на основі даних наукової та методичної літератури 

проаналізовано техніку стрибка у довжину як важливої складової формування 

технічної майстерності спортсменів, надано характеристику сучасної системи 

періодизації річної підготовки та розглянуто річну періодизація підготовки 

спортсменів, які спеціалізуються у стрибку у довжину, а також представлено 

досвід побудови річної підготовки спортсменів у різних країнах (на матеріалі 

стрибка у довжину). 

Автор встановив, що проблемі вдосконалення технічної майстерності 

приділялася значна увага, проте більшість розробок мали вузько прикладний 
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характер, вони не ґрунтувалися на системно-структурному розумінні 

закономірностей побудови і регуляції рухових дій спортсмена і не були 

підкріплені об’єктивною інформацією про провідні біомеханічні 

характеристики техніки, без знання яких вкрай важко об’єктивно підійти до 

вибору засобів формування технічної майстерності кваліфікованих стрибунів у 

довжину, що потребує подальшого вивчення. 

В результаті, дисертант обґрунтував, що зміст процесу формування 

технічної майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину у системі річної 

підготовки на основі визначення інформативних біомеханічних характеристик 

техніки стрибка у довжину, а також раціональний склад тренувальних засобів і 

способів сприйняття інформації для управління рухами, є актуальними 

питаннями для поглибленого вивчення. 

У другому розділі «Методи й організація дослідження» представлено і 

обґрунтовано методи дослідження та описано етапи його проведення. У 

результаті проведення біомеханічного відеокомп’ютерного аналізу встановлено 

відмінності у техніці виконання змагальної вправи залежно від кваліфікації 

спортсменів. У дослідженнях взяли участь 14 спортсменів, яких було розділено на 

дві групи залежно від кваліфікації. До першої групи увійшли стрибуни у довжину 

– КМС і спортсмени І розряду, а до другої – спортсмени ІІ розряду і нижче. 

Аналізували 60 вдалих спроб. Дослідження проводили в Україні під час 

проведення офіційних змагань, а саме чемпіонатів  м. Києва. 

Для визначення провідної сенсорної системи в дослідженнях прийняли 

участь 33 кваліфіковані спортсмени, які спеціалізуються у стрибку у довжину, 

серед них: 26 спортсменів – ІІ розряд, 2 спортсмени – І розряд, 3 спортсмени – 

майстри спорту, 1 – кандидат в майстри спорту (КМС). 

У педагогічному експерименті брали участь 12 кваліфікованих стрибунів у 

довжину, які були розділені на дві групи –  основну і контрольну (по 6 осіб).  

Тривалість експерименту – 12 місяців: з кінця червня-початок липня 2019 р. по  

ці терміни 2020 р. Педагогічний експеримент проводили у м. Києві на базі 

Київської міської школи вищої спортивної майстерності. 
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Процедури проводились відповідно до етичних стандартів відповідального 

комітету з прав експериментів або декларації Гельсінкі 2008 р.  

У третьому розділі «Формування технічної майстерності 

кваліфікованих стрибунів у довжину» наведено результати 

констатувального етапу експерименту. Визначено інформативні біомеханічні 

характеристики техніки стрибка у довжину кваліфікованих спортсменів, які 

впливають на досягнення високих спортивних результатів, встановлено 

відмінності техніки виконання стрибка у довжину залежно від кваліфікації 

спортсменів та досліджено індивідуалізацію процесу формування технічної 

майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину. Крім того, автором 

визначено раціональний склад тренувальних засобів для сполученого 

удосконалення техніки відштовхування і розвитку вибухової сили 

кваліфікованих стрибунів у довжину та отримано дані щодо способів 

сприйняття інформації кваліфікованих стрибунів у довжину для управління 

руховими діями у процесі річної підготовки 

Встановлено, що зі зростанням спортивних результатів підвищуються 

величини всіх зазначених показників, окрім тривалості фази відштовхування, 

яка має тенденцію до зменшення із ростом кваліфікації спортсменів. Величини 

інформативних біомеханічних показників техніки КМС, І розряду були кращі 

порівняно зі стрибунами ІІ розряду.  Для вдосконалення технічної 

майстерності спортсменам необхідно орієнтуватися на ті індивідуальні 

біомеханічні характеристики техніки, які є запорукою їх успіху і забезпечують 

досягнення високих спортивних результатів. 

У результаті досліджень автор припускає, що спортсменам, у яких 

домінує візуальна сенсорна система сприйняття інформації, слід орієнтуватися 

переважно на зорові орієнтири під час виконання вправ. Для стрибунів у яких 

домінує аудіальна сенсорна система, найбільш ефективний зворотний зв’язок 

між тренером і спортсменом за допомогою слова, інтонації. Домінування у 

стрибунів у довжину кінестетичної сенсорної системи дає можливість процес 

удосконалення рухів спрямувати переважно на відчуття власного тіла, відчуття 
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взаємодії з опорою під час відштовхування, відчуття часу, простору. 

У четвертому розділі «Розробка і перевірка ефективності програми 

формування технічної майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину у 

системі річної підготовки» розглянуто результати проведення педагогічного 

експерименту з формування технічної майстерності кваліфікованих стрибунів у 

довжину у системі річної підготовки. Розкрито методику формування технічної 

майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину у системі річної підготовки 

враховуючи ряд аспектів: інформативні біомеханічні показники, від яких 

залежить досягнення високих спортивних результатів; забезпечення необхідного 

рівня розвитку силових, швидкісних і координаційних здібностей спортсменів у 

тісному взаємозв’язку з раціональною технікою стрибка у довжину, що 

досягається за допомогою вправ сполученого впливу; управління руховими діями 

з орієнтацією на тип переважної сенсорної системи спортсмена. 

 У результаті порівняння найбільших відмінностей після застосування 

розробленої програми між кваліфікованими стрибунами у довжину 

контрольної і основної груп наприкінці педагогічного експерименту автором 

підтверджено ефективність розробленої методики формування технічної 

майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину у системі річної підготовки. 

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

узагальнено результати проведеного дисертаційного дослідження й окреслено 

дискусійні питання. Також проведено короткий аналіз даних, отриманих у ході 

педагогічного експерименту, їхнє порівняння з наявними даними сучасної 

науково-методичної літератури та інформації мережі Інтернет. Результати 

отримані у ході дослідження репрезентують нові наукові дані, ті що 

підтверджують чи доповнюють існуючі наукові положення. 

Висновки сформульовані у вигляді узагальнюючих і конкретних положень і 

свідчать про вирішення поставлених завдань. 

Практичні рекомендації складені на основі даного дослідження та 

адресовані тренерам з легкої атлетики, спортсменам, які спеціалізуються у 

стрибку в довжину та науковцям, що займаються питаннями легкоатлетичних 
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стрибків. 

Наприкінці роботи надано список використаних літературних джерел та 

додатки. 

В цілому, зміст дисертаційної роботи має чітку, логічну побудову, яка 

повністю відображає шляхи досягнення сформульованої автором мети і 

виконання поставлених завдань. Публікації достатньо відображають зміст 

дисертаційного дослідження. 

Визначаючи відповідний науковий рівень та позитивно оцінюючи 

дисертаційне дослідження слід звернути увагу на окремі дискусійні 

положення та зауваження:  

1. У першому розділі, на стор. 33-34, автор надає результати дослідження 

працівників Олімпійського тренувального центру в Гессені у вигляді переліку 

отриманих параметрів рухів. Однак, без особистого аналізу ця інформація має 

незначну наукову цінність. 

2. Дуже стисло проведено характеристику польотної фази, як складової 

частини стрибка у довжину на стор. 40.  

3. У третьому розділі, на стор. 77, рис. 3.3 дублює інформацію, яка була 

представлена у табл. 3.1 на стор. 76. 

4. Не зрозуміло мету проведення порівняльного аналізу параметрів 

техніки стрибка у довжину українського та китайського спортсменів. Як це 

відображено у авторській програмі? 

5. У підрозділі 4.2 потребує обґрунтування перерозподіл тренувальних 

засобів у спортсменів основної групи. Чому саме такі зміни пропонуються і за 

рахунок чого? 

6. Вважаємо за необхідне, проаналізувати особливості переважної 

сенсорної системи у спортсменів основної і контрольної групи для більшої 

достовірності отриманих результатів. 

7. У тексті дисертації  є технічні та редакційні помилки. 

В цілому, зроблені зауваження не мають принципового значення і не 

знижують позитивної оцінки наукової праці. 
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Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

За актуальністю, науковою новизною отриманих результатів та 

практичною значущістю дисертаційна робота Ван Вей «Формування технічної 

майстерності кваліфікованих легкоатлетів у системі річної підготовки (на 

матеріалі стрибка у довжину)» є самостійною завершеною науковою працею. 

Висвітлені здобувачем нові науково обґрунтовані експериментальні результати 

проведених досліджень, які мають наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення, свідчать про особистий внесок здобувача в науку, достатньо повно 

оприлюднені у наукових працях, відповідають спеціальності 017 – Фізична 

культура і спорт, вимогам до оформлення дисертації, затвердженим Наказом 

Міністерства освіти і науки України № 40 (зі 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 р. 

№ 167 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 979 від 21.10.2020), а її автор Ван Вей заслуговує на присудження ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт. 

 

 
 


