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Актуальність обраної теми. Сучасна парадигма соціально-

економічного розвитку України ґрунтується на балансі рівня розвитку 

людського капіталу та рівня розвитку соціального капіталу. Одним із 

пріоритетних завдань внутрішньої політики в Україні на найближчі роки 

визначено збереження і розвиток національного людського капіталу держави 

як головного чинника соціально-економічного росту, суттєву роль у 

збереженні якого відіграє система оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

населення. Узагальнення передового світового та національного досвіду 

дозволяє стверджувати, що саме оздоровчі види гімнастики є оптимальною 

формою реалізації технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності у 

повсякденному житті людей. Гімнастичні вправи сприяють підтримці 

високого рівня здоров'я, фізичної і розумової працездатності, емоційної 

стійкості, вольової активності, що, в підсумку, обумовлює високу 

продуктивність праці людини.  

Найбільш вразливими питання процесу функціонування та розвитку 

оздоровчих видів гімнастики в Україні є ефективне управління цією 

соціально-економічною системою. 

Дисертаційна робота Акімової М.П., присвячена розв’язанню 

актуального наукового та прикладного завдання з розробки моделі розвитку 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності, зокрема заснованої на 

оздоровчих видах гімнастики відповідно до сучасних реалій суспільного 

розвитку, як ефективного механізму державної політики щодо збереження 

здоров’я пересічних громадян.  

Зв'язок роботи з науковими планами, темами.  Дисертаційне 

дослідження здійснене в межах Плану НДР НУФВСУ на 2016-2020 рр. за 



темами кафедри менеджменту та економіки «Теоретичні та прикладні 

аспекти підприємництва у сучасному спорті» (номер державної реєстрації 

0121U108293) і кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації «Теоретико-

методологічні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп 

населення» (номер державної реєстрації 0121U107534). Роль автора (як 

співвиконавця теми) полягала в обґрунтуванні та розробленні моделі 

удосконалення організаційно-управлінських умов розвитку оздоровчих видів 

гімнастики в Україні. 

Представлені пропозиції та результати дисертаційної роботи пройшли 

належну апробацію, що підтверджено відповідними документами. Матеріали 

дисертаційної роботи впроваджено у практичну діяльність ТОВ «Спортивно-

оздоровчий комплекс «Монітор» (Клуб «5 ЕЛЕМЕНТ»), а також в освітній 

процес кафедри менеджменту та економіки та кафедри здоров’я, фітнесу та 

рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, 

що підтверджено актами впровадження. 

Результати дослідження та основні положення дисертаційної роботи 

оприлюднено й обговорено на X Міжнародній науковій інтернет-конференції 

«Спорт та сучасне суспільство» (Київ, 2017), ХІ–ХІV «Молодь та 

олімпійський рух» (Київ, 2018–2021), ІІ –III Міжнародній науково-

практичній конференції «Фізична активність і якість життя людини» (Луцьк 

2018-2019), XI Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення» (Львів, 2018), 

XVIII Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених 

«Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення» 

(Суми, 2018), ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий 

розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи» (Київ, 2020), 

Міжнародному науково-спортивному он-лайн конгресі студентів та молодих 

вчених «Актуальні питання фізичної культури і спорту та ерготерапії» 

(Чернівці, 2020), Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції, 

приуроченій Всесвітньому дню науки «Оздоровчо-рекреаційна рухова 



активність у сучасному суспільстві» (Чернівці, 2020),  Всеукраїнській 

науково-практичній інтренет-конференції «Інноваційні підходи до 

формування професійних компетентностей фахівців з фізичної культури, 

спорту і фізичної терапії та ерготерапії» (Чернівці, 2018), науково-

методичних конференціях кафедри менеджменту та економіки та кафедри 

здоров’я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного 

виховання і спорту України (2018–2021). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі. Ґрунтовний аналіз 

дисертаційної роботи дозволяє зробити висновок про те, що поставлені в 

дисертації завдання в цілому розкривають мету роботи. Вірогідність 

отриманих результатів дослідження ґрунтується на глибокому теоретичному 

аналізі, узагальненні наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених та 

спеціальної наукової літератури з питань змістової сутності та сучасних умов 

організаційно-управлінського забезпечення оздоровчих видів гімнастики. 

Обґрунтованість та достовірність положень і висновків дисертаційної 

роботи визначається тим, що вони є результатом ретельного вивчення і 

порівняння: законодавчих та інших нормативно-правових актів України, а 

також міжнародних документів; значного обсягу спеціальної наукової 

літератури; результатів емпіричного дослідження. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, викладені в дисертаційній 

роботі Акімової М.П., базуються на системному підході до аналізу і 

діагностики об’єкта дослідження. Достовірність висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертації, забезпечена знанням і творчим використанням 

наукової методології та застосуванням сучасних адекватних методів 

досліджень меті і завданням роботи, достатнім обсягом і репрезентативністю 

емпіричного матеріалу, коректністю статистичної обробки даних. 

На ступінь обґрунтованості також вказують послідовно викладені 

результати дослідження та їх аналіз, наукові положення, які виносяться на 

захист, сформульовані висновки. 



Повнота викладення наукових положень, висновків та 

рекомендацій здобувача в опублікованих працях. Основні положення 

дисертаційної роботи опубліковано в 10 наукових працях, з яких 2 статті 

представлено у фахових виданнях України, які включено до міжнародної 

наукометричної бази, 2 статті у виданнях, які включено до міжнародної 

наукометричної бази Scopus. За матеріалами дослідження також 

опубліковано 5 праць апробаційного характеру та 1, що додатково 

відображує результати дослідження. 

Оцінка змісту дисертації та її основні положення. Зміст 

дисертаційної роботи логічний, виклад матеріалу послідовний і достатньою 

мірою розкритий. Дисертаційна робота викладена українською мовою на 231 

сторінці, складається з анотацій, вступу, п’яти розділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Усього використано 252 джерела. Робота 

ілюстрована 14 таблицями й 21 рисунком. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, подано зв’язок 

дисертаційного дослідження з науковими програмами, планами й темами; 

визначено мету, об’єкт і предмет; сформульовано завдання дослідження; 

обґрунтовано методологічний апарат дослідження; подано положення 

наукової новизни та практичної значущості отриманих результатів; розкрито 

особистий внесок дисертанта; описано сферу впровадження результатів 

дослідження та вказано кількість публікацій. 

У першому розділі «Сучасний стан функціонування оздоровчих 

видів гімнастики в Україні та умови їх організаційно-управлінського 

забезпечення» автором здійснено аналіз сутності оздоровчих видів 

гімнастики як засобу збереження здоров’я населення; охарактеризовано; 

представлено класифікацію оздоровчих видів гімнастики та особливості їх 

використання; проаналізовано зарубіжний досвід організаційно-

управлінського забезпечення розвитку оздоровчих видів гімнастики. 

Автором подано власне тлумачення поняття «оздоровча гімнастика». 



 У другому розділі «Методи й організація дослідження» обґрунтовано 

доцільність застосування методів відповідно до мети, завдань, об’єкту та 

предмету дослідження. Розкрито етапи проведення дисертаційного 

дослідження. Дослідження здійснювалось упродовж 2017 – 2021 рр. 

У третьому розділі «Формування організаційно-управлінських умов 

розвитку оздоровчих видів гімнастики в Україні» автором згруповано 

основні інституційні форми організації занять з оздоровчих видів гімнастики. 

Досить вдалим,  на наш погляд, є обґрунтування організаційно-управлінських 

механізмів державного регулювання різних видів гімнастики на всіх рівнях 

управління. Результати констатувального експерименту дозволили автору 

здійснити системний аналіз ефективності забезпечення організаційно-

управлінських умов розвитку оздоровчих видів гімнастики в Україні; 

представлено інтегральну оцінку ефективності забезпечення організаційно-

управлінських умов розвитку оздоровчих видів гімнастики в Україні. Аналіз 

впливу ринку фізкультурно-спортивних послуг на формування 

організаційно-управлінських умов розвитку оздоровчих видів гімнастики в 

Україні дозволив дисертанту розкрити сутність їх державної підтримки. 

Встановлено, що  на рівні країни потребують врегулювання такі чинники: 

формування новітньої стратегії політики держави щодо підтримки спорту та 

фізичної культури в дійсних суспільно-економічних умовах; гарантування 

впровадження базових положень цільової програми підтримки вітчизняних 

спорту та фізичної культури у майбутньому; запровадження організаційного 

контролю та співпраці між сферами щодо питань спорту та фізичної 

культури; подальше створення нормативних юридичних основ підтримки 

спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивного руху, професійного 

спорту, залучаючи локальні організації до створення законопроектів; 

формування обґрунтованої з наукової точки зору системи фізичного 

виховання та оздоровлення громадян; створення і впровадження 

міжгалузевих програм щодо проблем підтримки фізкультури та спорту; 

вдосконалення системи підготовки та перепідготовки висококваліфікованих 



фахівців; інституційна, фінансова та методична підтримки розвитку 

оздоровчих типів гімнастики; формування умов для стимулювання індустрії 

спорту та індустрії фітнесу на рівні країни задля приваблення інвестицій в 

сферу фізичної культури та спорту; реалізація усіх потрібних робіт щодо 

обов’язкової сертифікації послуг та продукції індустрії спорту та індустрії 

фітнесу. 

У четвертому розділі «Модель удосконалення організаційно-

управлінських умов розвитку оздоровчих видів гімнастики в Україні» 

дисертантом використано різні підходи, що мають свої специфічні 

особливості. Досліджуючи методи удосконалення організаційно-

управлінського забезпечення розвитку оздоровчих видів гімнастики в 

Україні, встановлено, що на думку експертів, пріоритетними методами 

вирішення вказаного питання є соціально-психологічні методи, методи 

організаційно-стабілізуючого впливу, а також економічні методи 

менеджменту. Водночас визначено, що незадовільний (неналежний) стан 

матеріально-технічного та методичного забезпечення та брак сучасного 

інформаційного супроводу також не сприяє ефективному управлінню 

розвитком оздоровчих видів гімнастики в Україні.  

Вивчаючи чинники, що лімітують ефективність організаційно-

управлінського забезпечення розвитку оздоровчих видів гімнастики в Україні 

зазначено, що найбільше обмежує розвиток оздоровчих видів гімнастики 

низький рівень взаємодії організацій, що надають послуги з оздоровчих видів 

гімнастики. 

Дослідження показало, що удосконаленню організаційно-

управлінського забезпечення розвитку оздоровчих видів гімнастики в Україні 

передусім сприятиме забезпечення наукового супроводу використання різних 

форм оздоровчих видів гімнастики для підвищення рівня залучення 

населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 

Автором виявлено низку невідповідностей між: необхідністю 

прогресування такого процесу, як оздоровча гімнастика та нeдocтaтнiм 



piвнем управління нею; необхідністю осучаснення теоретичної бази 

досліджень розвитку оздоровчої гімнастики та станом втілення цього 

процесу на цей момент; необхідністю пролонгованого оцінювання рівня 

розвитку оздоровчої гімнастики та недосконалості інструментів оцінювання 

її результативності. 

Розроблена автором модель удосконалення організаційно-

управлінських умов розвитку оздоровчих видів гімнастики має на меті 

підвищення ефективності державної політики щодо збереження здоров’я 

пересічних громадян шляхом удосконалення організаційно-управлінських 

умов розвитку оздоровчих видів гімнастики. Запропонована модель містить 

комплекс завдань, який  розподілений між основними видами інституцій, що 

є учасниками забезпечення організаційно-управлінських умов. Головним 

очікуваним результатом реалізації моделі удосконалення організаційно-

управлінських умов розвитку оздоровчих видів гімнастики є підвищення 

зацікавленості населення до формування здорового способу життя. 

Автором спрогнозовано, що реалізація запропонованої моделі 

дозволить: 

– збільшити кількість людей, котрі б систематично займалися оздоровчими 

видами гімнастики до 10 % від усього населення держави; 

– впровадити доступні, якісні та різноманітні послуги оздоровчого, 

рекреаційного, реабілітаційного та спортивного характеру для різноманітних 

соціальних прошарків населення; 

– максимально забезпечити доступ населенню до фізкультурно-спортивних 

залів, плавальних басейнів та спортивних майданчиків для занять 

оздоровчою гімнастикою, збільшення їхньої кількості; 

– створити належні фінансові та матеріально-технічні умови, щоби розвивати 

неолімпійські спортивні дисципліни, зокрема й оздоровчу гімнастику; 

– створити додаткові робочі місця у спортивній галузі, підвищити 

престижність спеціалізацій, пов’язаних із розвитком спорту та фізичної 

культури, удосконалити підготовку та підвищити кваліфікацію кадрів; 



– зменшити середній час, що триває тимчасова непрацездатність внаслідок 

хвороб; 

– реалізувати на практиці результати, отримані завдяки науковому 

дослідженню актуальної проблематики, що актуалізує своїм розвитком 

оздоровча гімнастика; 

– збільшити обсяги пропаганди у ЗМІ стосовно того, як використовувати 

можливості спорту масового характеру, щоб формувати здоровий спосіб 

життя. 

Експериментальна перевірка розробленої програми з використанням 

засобів оздоровчої гімнастики на ефективність в довгостроковому плані 

виявила відчутний позитивний вплив на рівень фізичної підготовленості, 

морфологічної статус, стан здоров'я і самопочуття жінок першого періоду 

зрілого віку.  

Оцінка ефективності реалізації заходів запропонованої моделі 

здійснено відповідно до розробленого алгоритму реалізації основних цілей і 

завдань, сформованої ієрархічної структури основних робіт програми, а 

також оцінки ефективності запропонованої програми оздоровлення. 

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

автором проведено узагальнення експериментальних даних та теоретичного 

аналізу. Сформовані основні результати дисертаційного дослідження, 

розкрита практична і теоретична значущість проведеної роботи. 

Виокремлено дані, які отримані під час дисертаційного дослідження. 

Доповнено праці українських дослідників які спрямовані на розробку 

методик оздоровчої гімнастики та дослідженню самої сутності даного виду 

спорту, який є системою специфічних або спеціально підібраних фізичних 

вправ і науково обґрунтованих методичних прийомів. 

Розширено уявлення про гімнастику в якості комплексу раціонально 

обумовлених фізичних вправ і методичних наукових засобів, які направлені 

на вирішення проблем у сфері педагогіки та здоров’я. На основі цього 

встановлено, що гімнастика має гарантувати: всеохоплюючий системний 



розвиток організму загалом та його певних функцій, надання спеціальної 

інформації, вмінь і навичок, формування вольових, моральних та естетичних 

цінностей громадян. Обґрунтовано необхідність створення сприятливих 

організаційно-управлінських умов у сфері розвитку та популяризації 

оздоровчої гімнастики. Дістали подальший розвиток комплекс наукових 

методів дослідження щодо організаційно-управлінських умов розвитку 

оздоровчих видів гімнастики в Україні. На основі цього було проведено 

анкетування окремо для двох груп респондентів: 1) – споживачі спортивних 

послуг – населення; 2) тренери та персонал фізкультурно-спортивних 

організацій. 

Загальні висновки дослідження засвідчують досягнення поставленої 

мети і розкривають вирішення поставлених завдань. 

Стиль і мова дисертації. Наукова робота у вигляді дисертації написана 

методично грамотно, науковою українською літературною мовою, 

характеризуються єдністю мети, завдань, змісту та висновків, що свідчить 

про особистий внесок здобувача в науку. 

Разом з тим, змістовна робота має певні дискусійні положення та 

зауваження:  

1. У другому розділі роботи при описі методів дослідження алгоритм їх 

використання бажано було би відобразити у п.п.2.2. 

2. Бажано було б при описі специфіки використання методу анкетування 

не приділяти увагу опису та характеристиці питань запропонованих анкет, 

оскільки вони представлені в додатках. 

3. У третьому розділі бажано було б конкретизувати, як саме 

здійснювався аналіз ефективності забезпечення організаційно-управлінських 

умов розвитку оздоровчих видів гімнастики в Україні та його інтегральна 

оцінка. 

4. Значно поглибило би результати дослідження проведення експертної 

оцінки ефективності впровадження запропонованої автором моделі. 

 




