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 Комісія, створена згідно з Наказом ректора Національного університету 
фізичного виховання і спорту України № 137-заг. від 29.04.2021 р., у складі: 
професора кафедри історії та теорії олімпійського спорту, доктора наук з 
фізичного виховання та спорту, професора Павленка Ю. О. (голова) та 
рецензентів: доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри 
спортивних єдиноборств та силових видів спорту Коробейнікова Г. В., 
кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента кафедри легкої 
атлетики, зимових видів та велосипедного спорту Совенка С. П., 
проаналізувала результати та повноту виконання здобувачем ступеня доктора 
філософії, аспірантом кафедри історії та теорії олімпійського спорту Ван Вей 
освітньо-наукової програми, індивідуального плану наукових досліджень, 
ознайомилася з текстом дисертації та опублікованими науковими статтями і 
тезами за напрямом дисертації, Експертним метрологічним висновком  
№ 001-02/21 від 31.05.2021 р., а також заслухала доповідь основних 
положень дисертаційної роботи здобувача у вигляді презентації на фаховому 
семінарі та відповіді здобувача на запитання учасників фахового семінару. 

Актуальність теми дисертації. Аналіз науково-методичної літератури, 
присвяченої дослідженню технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів 
показав, що цій науковій проблематиці приділялася значна увага, проте 
більшість розробок мали вузько прикладний характер та 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 виконання стрибків у довжину 
і способи сприйняття інформації для управління рухами, без знання яких 
вкрай важко об'єктивно підійти до вибору засобів формування технічної 
майстерності. Все зазначене вище потребує подальшого вивчення. 
Актуальним є обґрунтування змісту процесу формування технічної 
майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину у системі річної 
підготовки на засадах визначення інформативних біомеханічних техніки 



стрибка у довжину, раціонального складу тренувальних засобів і способів 
сприйняття інформації для управління рухами. Представлена до розгляду 
дисертаційна робота Ван Вей спрямована на теоретичне та практичне 
вирішення викладених вище питань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано на кафедрі історії та теорії олімпійського 
спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України 
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), керівник теми – к. пед. 
наук., доц. Драгунов Л. О. 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» (Державний реєстраційний номер 0121U108197). керівник 
теми – д.фіз.вих. проф. Козлова О. К. Автор – співвиконавець теми. Внесок 
здобувача полягає в удосконаленні теоретичних засад формування технічної 
майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину у системі річної 
підготовки. 

Наукова новизна одержаних наукових результатів полягає в тому, що 
в роботі вперше: 

– розроблено і експериментально перевірено авторську програму 
формування технічної майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину у 
системі річної підготовки, яка включає сукупність тренувальних засобів і їх 
розподілення протягом року з орієнтацією на інформативні біомеханічні 
показники техніки, від яких залежить досягнення високих спортивних 
результатів у стрибку у довжину, на підбір тренувальних засобів сполученого 
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 сполученого 
вдосконалення техніки відштовхування і швидкісно-силових здібностей і за 
своєю структурою і 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 щодо управління руховими 
діями у процесі технічного удосконалення з орієнтацією на тип переважної 
сенсорної системи спортсмена,  

– доповнено наукові знання стосовно інформативних біомеханічних 
характеристик техніки стрибків у довжину кваліфікованих спортсменів, які є 
орієнтиром 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. 
 Теоретичне значення отриманих результатів. Отримані в роботі 
результати дозволяють систематизувати масив наукової і науково-
методичної інформації, розширити існуючі уявлення про формування 
технічної майстерності кваліфікованих легкоатлетів у системі річної 
підготовки (на матеріалі стрибка у довжину). Системний підхід, 
представлений в дисертації, може стати методичною основою для подальшої 
розробки проблематики, а теоретичні положення і результати 
експериментальних досліджень впроваджені в навчальний процес і науково-
дослідну роботу в спеціалізованих вищих навчальних закладах спортивного 
профілю.  

Практичне значення отриманих результатів. 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 покращити рівень технічної 
підготовленості та сприяє підвищенню спортивних результатів. 



Результати роботи впроваджені у вигляді висновків і рекомендацій в 
навчально-виховний процес Київської міської школи вищої спортивної 
майстерності; Молодіжної спортивної школи Мінхан (Шанхай), в освітній процес 
кафедри історії та теорії олімпійського спорту Національного університету 
фізичного виховання і спорту України. 

Ступінь обґрунтованості і достовірності положень та висновків, 
сформульованих у дисертації. Розв’язування поставлених у роботі завдань 
супроводжується використанням комплексу взаємозв’язаних сучасних 
валідних методів дослідження. Отримані результати дослідження базуються 
на достатньому фактичному матеріалі, що цілком забезпечує належну 
достовірність і обґрунтованість основних наукових положень дисертаційної 
роботи та сформульованих у ній висновків.  
 Дисертаційна робота Ван Вей 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 
200 літературних найменувань та додатків. Текстовий матеріал дисертації 
наочно проілюстрований таблицями і рисунками. 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 автором висвітлено сучасний стан наукової 
проблематики, що присвячена сучасним уявленням про формування 
технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів і періодизації річної 
підготовки. Докладно висвітлені питання теоретичних передумов аналізу 
процесу формування технічної майстерності. Кожний підрозділ 
літературного огляду характеризується глибинним розкриттям обраного для 
розгляду питання та логічним представленням точок зору.  
 У другому розділі надано докладне обґрунтування вибору засобів та 
методів, а також обґрунтовано алгоритм реалізації дослідження. Детально 
викладено особливості обраних взаємодоповнюючих інформативних 
сучасних методів, які базуються на принципах наукової достовірності та 
доказовості.  



 Основна частина дисертації викладена у 3, 4 та 5 розділах роботи.  
 Третій розділ роботи присвячений визначенню інформативних 
біомеханічних характеристик техніки стрибка у довжину кваліфікованих 
спортсменів, які впливають на досягнення високих спортивних результатів, 
індивідуалізації процесу формування технічної майстерності кваліфікованих 
стрибунів у довжину, визначенню раціонального складу тренувальних 
засобів для сполученого вдосконалення техніки відштовхування і розвитку 
вибухової сили кваліфікованих стрибунів у довжину, визначенню способів 
сприйняття інформації кваліфікованих стрибунів у довжину для управління 
руховими діями у процесі річної підготовки 
 У четвертому розділі дисертації автором перевірено ефективність 
запропонованої програми формування технічної майстерності 
кваліфікованих стрибунів у довжину у системі річної підготовки, а саме 
доведено покращення інформативних біомеханічних показників техніки 
виконання стрибків у довжину кваліфікованими спортсменами і підвищення 
спортивних результатів.  

У п’ятому розділі роботи проведено аналіз та узагальнення отриманих 
результатів та розкриття його наукової та практичної новизни через призму 
досліджень інших авторів.  
 Дисертацію підсумовують висновки, які закономірно витікають із 
наведеного у роботі матеріалу. Висновки сформульовані у вигляді 
узагальнюючих і конкретних положень, ґрунтуються на результатах власних 
досліджень. Роботу завершують практичні рекомендації, список 
використаної літератури і додатки.  
 В цілому, за змістом дисертаційної роботи, слід зазначити її чітку, 
логічну побудову, яка відображає шляхи досягнення сформульованих 
автором цілей і виконання заявлених завдань.  

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 
працях. Основні наукові положення дисертації опубліковані в наукових 
журналах та представлено в тезах на науково-практичних конференціях 
різного рівня. У опублікованих наукових роботах зі співавторами та без, 
дисертант самостійно виконав експериментальну частину дослідження та 
проаналізував отримані результати. 

За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових публікацій, 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. 

Конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових 
результатів, що виносяться на захист. Мету та завдання дослідження було 
сформульовано із науковим керівником. Автором самостійно проаналізовано 
літературні посилання, передовий досвід. Також здобувач самостійно 
виконував розробку програми формування технічної майстерності 
кваліфікованих стрибунів у довжину у системі річної підготовки, проводив 
статистичну обробку матеріалу, проаналізував отримані результати. Всі 
розділи власних досліджень, висновки та аналіз отриманих результатів 
дисертації оформлені автором самостійно. Здобувачем сформульовано 
висновки, які повністю відповідають поставленим завданням. Дисертантом 
підготовлено матеріали для наукових публікацій та для впровадження 
наукових розробок.  

Апробація результатів дисертації. За рішенням Вченої ради 
Національного університету фізичного виховання і спорту України (№ 137-
заг. від 29.04.2021 р.) та наказу ректора НУФВСУ фаховий семінар з 
попередньої експертизи дисертації відбувся 02.06.2021 р.  на кафедрі історії 
та теорії олімпійського спорту під головуванням професора кафедри історії 
та теорії олімпійського спорту, д.фіз.вих., професора Павленка Ю. О.  та 
рецензентів (д.біол.н, професора Коробейнікова Г. В., к.фіз.вих., доцента 
Совенка С. П.), а також запрошених науково-педагогічних працівників 
кафедри історії та теорії олімпійського спорту Національного університету 
фізичного виховання і спорту України МОН України.  

Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення.  
Дисертаційна робота Ван Вей «Формування технічної майстерності 

кваліфікованих легкоатлетів у системі річної підготовки (на матеріалі 
стрибка у довжину)» є закінченим 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 
Ван Вея «Формування технічної майстерності кваліфікованих легкоатлетів у 
системі річної підготовки (на матеріалі стрибка у довжину)» (науковий 
керівник – д.фіз.вих., професор Козлова О. К.), є закінченою науково-
дослідною роботою, яка містить нове вирішення актуального наукового 
завдання підвищення ефективності формування технічної майстерності 



кваліфікованих стрибунів у довжину у системі річної підготовки. За 
оформленням і структурою дисертаційна робота відповідає основним 
вимогам, представленим до дисертацій на здобуття ступеня доктора 
філософії. 

ВИСНОВОК 
Розглянувши дисертацію Ван Вей «Формування технічної майстерності 

кваліфікованих легкоатлетів у системі річної підготовки (на матеріалі 
стрибка у довжину)» та наукові публікації по темі дисертації, 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 закінчену наукову працю, 
проведену із застосуванням сучасних методів досліджень, має наукову 
новизну, практичне значення, адекватна поставленій меті та містить 
висновки, які відповідають завданням. В роботі відсутні порушення 
академічної доброчесності, видано Експертним метрологічним висновком 
№ 001-02/21 від 31.05.2021 р. Дисертаційна робота повністю відповідає 
вимогам, передбаченим п. 10 «Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 року, 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 Ван Вей у складі: 

Голова спеціалізованої вченої ради: Олешко Валентин Григорович, 
професор кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту 
Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор 
наук з фізичного виховання та спорту, професор; м. Київ. 

Рецензент: Коробейніков Георгій Валерійович, завідувач кафедри 
спортивних єдиноборств та силових видів спорту Національного 
університету фізичного виховання і спорту України, доктор біологічних наук, 
професор; м. Київ. 

Рецензент: Совенко Сергій Петрович, доцент кафедри легкої атлетики, 
зимових видів та велосипедного спорту Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання 
та спорту, доцент; м. Київ. 



  Опонент: Ахметов Рустам Фагимович, завідувач кафедри теоретико-
методичних основ фізичного виховання та спорту Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, доктор наук з фізичного виховання та спорту, 
професор м. Житомир. 

Опонент: Степаненко Дмитро Іванович, доцент кафедри легкої  
атлетики Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, 
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент м. Дніпро. 
 

 



Додаток 1 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

 Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

 1. Ван Вей, Козлова О. Сучасні моделі періодизації річної 

підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики. Теорія і методика 

фіз. виховання і спорту. 2018;4:3-9. Фахове видання України, що входить до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. Дисертант особисто 

проводив аналіз науково-методичної літератури, обробляв результати 

дослідження. Внесок співавтора – допомога в обробці матеріалів та участь 

в обговоренні результатів дослідження, формування висновків. 

 2. Ван Вей, Козлова ОК. Дослідження системи тренувального 

процесу стрибунів у довжину. Світ спорту (академічний). 2019;3:10-1. 

Наукове періодичне спеціалізоване видання Китаю, що входить до 

міжнародної наукометричної бази China National Knowledge Infrastructure 

(CNKI). Особистий внесок здобувача полягає у виявленні проблеми, в обробці 

результатів та формулюванні висновків. Внесок співавтора – допомога у 

пошуку джерел інформації та узагальнені отриманих результатів. 

 3. Ван Вей, Козлова О. Засоби сполученого вдосконалення техніки 

відштовхування і спеціальної підготовленості кваліфікованих стрибунів у 

довжину. Теорія і методика фіз. виховання і спорту. 2019;3:9-12. Фахове 

видання України, що входить до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus. Особистий внесок здобувача полягає у проведенні експертного 

оцінювання, обробці результатів та формулюванні висновків. Внесок 

співавтора – узагальнення отриманих результатів дослідження. 

 4. Ван Вей, Козлова О. Аналіз факторів, що впливають на спортивні 

результати стрибунів у довжину. Огляд фізичного  виховання. 2020;39(6):98-

100. Наукове періодичне спеціалізоване видання Китаю, що входить до 

міжнародної наукометричної бази China National Knowledge Infrastructure 

(CNKI). Особистий внесок здобувача полягає у виявленні проблеми, 

здійсненні дослідження та формулюванні висновків. Внесок співавтора – 



допомога в обробці матеріалів та участь в обговоренні результатів 

дослідження. 

 5. Козлова ОК, Ван Вей. Удосконалення технічної майстерності 

кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у стрибку у довжину. Теорія 

і методика фіз. виховання і спорту. 2020;1:9-14. Фахове видання України, що 

входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. Особистий 

внесок здобувача полягає у виявленні проблеми, здійсненні 

експериментального дослідження, обробці результатів. Співавтору 

належить допомога в проведенні дослідження, в узагальнені отриманих 

результатів та формуванні висновків. 

 6. Козлова ОК, Ван Вей. Індивідуалізація процесу вдосконалення 

технічної майстерності кваліфікованих стрибунів у довжину. Наука в 

олимпийском спорте. 2020;2:77-84. Фахове видання України, що входить до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. Внесок здобувача полягає 

у виявленні проблеми, здійсненні експериментального дослідження, обробці 

матеріалів дослідження, оформленні публікації. Співавтору належить 

допомога в пошуку джерел інформації та проведенні дослідження, 

узагальнені отриманих результатів та формуванні висновків. 

 7. Коzlova Е, Wang Wei, Коzlov К. Individual peculiarities of long 

jump technique of skilled athletes. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 

2020;20:408-412. Наукове періодичне видання іншої держави (Румунії), яке 

входить до мiжнародної наукометричної бази Scopus. Доступно: 

10.7752/jpes.2020.s1058. Внесок здобувача полягає у виявленні проблеми, 

здійсненні експериментального дослідження, обробці матеріалів 

дослідження, оформленні публікації. Співавторам належить допомога в 

пошуку джерел інформації, узагальнені отриманих результатів та 

формуванні висновків. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 1. Ван Вей. Періодизація річної підготовки кваліфікованих 

спортсменів в умовах інтенсифікації змагальної діяльності у стрибку в 



довжину. В: Молодь та олімпійський рух: зб. тез доп. 10-ї Міжнар. наук. 

конф. молодих учених [Інтернет]; 2017 Трав 24-25; Київ. Київ; 2017, с. 67-8. 

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

 2. Ван Вей. Періодизація річної підготовки кваліфікованих 

спортсменів Китаю, які спеціалізуються в стрибках у довжину. В: Молодь та 

олімпійський рух: зб. тез доп. 11-ї Міжнар. конф. молодих учених [Інтернет]; 

2018 Квіт 10-12; Київ. Київ; 2018. с. 120-1. Доступно: http://www.uni-

sport.edu.ua/content/naukovi-konferenciyi-ta-seminary 

 3. Ван Вей, Козлова ОК. Досвід побудови річної підготовки 

легкоатлетів у різних країнах (на матеріалі стрибка у довжину). В: Молодь та 

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

2019 Трав 17; Київ. Київ; 2019. с 91-2. Доступно: http://www.uni-

sport.edu.ua/content/naukovi-konferenciyi-ta-seminary Дисертант особисто 

проводив аналіз науково-методичної літератури, обробляв результати 

дослідження та формулював висновки. Внесок співавтора – допомога в 

обробці матеріалів та участь в обговоренні результатів дослідження. 

 4. Ван Вей, Козлова ОК. Біомеханічні показники техніки, що 

пливають на досягнення високих спортивних результатів у стрибку у 

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

молодих учених [Інтернет]; 2020 Трав 16; Київ. Київ; 2020. с 63-5.  

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

Особистий внесок здобувача полягає у виявленні проблеми, здійсненні 

експериментального дослідження, обробці результатів. Внесок співавтора – 

узагальнення отриманих результатів дослідження, формування висновків. 
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