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 Комісія, створена згідно з наказом ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України від 06.04.2021 р. № 115-заг., у складі: 

завідувача кафедри історії та теорії олімпійського спорту Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, доктора наук з фізичного 

виховання та спорту, професора Павленка Юрія Олексійовича (голова) та 

рецензентів: проректора з науково-педагогічної роботи Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, доктора наук з фізичного 

виховання і спорту, професора Борисової Ольги Володимирівни, професора 

кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктора 

педагогічних наук, доцента Денисової Лоліти Вікторівни, проаналізувала 

результати та повноту виконання здобувачем ступеня доктора філософії, 

аспірантом кафедри історії та теорії олімпійського спорту Іваненко Г. О. 

освітньо-наукової програми, індивідуального плану наукових досліджень, 

ознайомилася з текстом дисертації та опублікованими науковими статтями і 

тезами за напрямом дисертації, Експертним метрологічним висновком № 003-

11/21 від 01.04.2021 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.  У багатьох країнах світу, і в Україні 

зокрема, ведеться пошук нових напрямів роботи зі студентами у закладах вищої 

освіти щодо виховання морально-етичних якостей та формування духовних 

цінностей шляхом впровадження олімпійської освіти. В Україні, завдяки 

плідній співпраці Національного олімпійського комітету України та 



Олімпійської академії України, потужно розвинена та чітко налагоджена 

система олімпійської освіти. Її основою є заклади вищої освіти. На базі 

профільних закладів вищої освіти створено міжнародний (ННОІ НУФВСУ у м. 

Києві) та регіональні (у містах Дніпро, Харків, Львів) центри олімпійських 

досліджень та освіти, у роботі яких беруть участь провідні фахівці. 

Аналіз спеціальної науково-методичної літератури показав, що сьогодні 

детально обґрунтовано соціальну значущість впровадження олімпійської 

освіти, досліджено історичні аспекти та розкрито особливості реалізації 

олімпійської освіти в країні, розкрито шляхи інтеграції олімпійської освіти в 

освітній процес шкільної молоді, висвітлено виховний потенціал олімпійського 

руху, досліджені особливості інтеграції дистанційних технологій в систему 

олімпійської освіти, визначена значущість олімпійської освіти в процесі 

підготовки фахівців спеціальності Фізична культура і спорт, проаналізовані 

окремі елементи олімпійської освіти в освітньому процесі студентів. Питання 

впровадження у процес навчання й виховання елементів олімпійської освіти як 

позитивного фактору, що сприяє гуманізації суспільства, знайшли 

відображення у роботах вітчизняних дослідників  

Проте, аналіз наукової літератури свідчить, що проблема інтеграції 

олімпійської освіти в освітній процес закладів вищої освіти є актуальним 

науковим питанням. 

Представлена до розгляду дисертаційна робота Іваненко Г. О. спрямована 

саме на теоретичне та практичне вирішення викладених вище питань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 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: «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 національної ідеї становлення громадянина-патріота 

України через ціннісний потенціал олімпізму» (№ державної реєстрації 

0115U002373). Керівник – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент Радченко Л. О.  

Наукова новизна одержаних наукових результатів полягає в тому, що 

в роботі: вперше обґрунтовано структурно-функціональну модель інтеграції 

олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді у профільних 

закладах вищої освіти України; вперше визначені та обґрунтовані 

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. 

Теоретичне значення отриманих результатів. Отримані у роботі 

результати дозволяють суттєво розширити знання щодо місця та ролі 

олімпійської освіти в освітньому процесі студентської молоді та особливостей 

інтеграції олімпійської освіти в процес підготовки фахівців закладів вищої 

освіти України.  

Практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи 

полягає у можливості використання результатів досліджень як складової 

вдосконалення підготовки студентської молоді у закладах вищої освіти шляхом 

інтеграції олімпійської освіти в освітній процес. Матеріали дослідження 

використано у вдосконаленні спеціалізованих курсів навчальних дисциплін, 

зокрема: «Олімпійський спорт», «Олімпійський рух у сучасному суспільстві». 

Ступінь обґрунтованості і достовірності положень та висновків, 

сформульованих у дисертації. Методологія дослідження базувалася на 

актуальних засадах наукової проблеми визначення та обґрунтування 

організаційно-методичних засад інтеграції олімпійської освіти в освітній 

процес студентської молоді.  



Визначення сфери та напрямів її вивчення органічно супроводжується 

подальшим поглибленням і конкретизацією предмета та об’єкта дослідницької 

діяльності, адекватних теоретичних і практичних завдань та методів їх 

вирішення. Розв’язування поставлених у роботі завдань ґрунтується на 

використанні комплексу взаємозв’язаних сучасних валідних методів 

дослідження, яке було проведено на достатньому фактичному матеріалі, що 

цілком забезпечує належну достовірність і обґрунтованість основних наукових 

положень дисертаційної роботи та сформульованих у ній висновків. 

Дисертація Іваненко Г. О. оформлена за загальноприйнятою схемою та 

складається з анотацій, вступу, п’яти розділів власних досліджень та їх аналізу, 

рекомендацій щодо наукового та практичного використання здобутих 

результатів, висновків, списку використаних джерел, який містить 214 

літературних найменувань та додатків. 

Текстовий матеріал наочно проілюстровано 17 таблицями й 

38 рисунками, які повною мірою відображають зміст проведеної роботи. 

Цифрові дані статистично оброблені та 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, охарактеризовано структуру дисертаційної роботи. 

Перший розділ дисертаційної роботи автор присвятила визначенню 

сутності, мети та завдань реалізації олімпійської освіти; дослідженню, яким 

чином функціонує система олімпійської освіти в Україні та організації 

освітнього процесу студентської молоді в Україні. Проведений аналіз науково-

методичної літератури дозволив визначити ступінь вирішення питання, що 

вивчається, та відокремити завдання, які ще можуть бути вирішені. 



У другому розділі роботи представлено опис методів, які 

використовувалися під час проведення дослідження відповідно до його мети, 

завдань, об’єкта, предмета, та охарактеризовано доцільність їх застосування. 

Дисертаційна робота виконувалась поетапно з 2016 по 2020 роки і включала 

4 етапи дослідження. Основна частина дисертації викладена у 3, 4 та 5 розділах 

роботи. 

У третьому розділі дисертаційної роботи шляхом проведення опитування, 

узагальнення матеріалу, що існує, автором були визначені особливості 

впровадження олімпійської освіти у систему підготовки фахівців спеціальності 

«Фізична культура і спорт», а саме: яким чином відбувається реалізація питань 

з олімпійської освіти у закладах вищої освіти України; в рамках яких 

навчальних дисциплін найчастіше розглядаються питання з олімпійської освіти; 

які заходи з впровадження олімпійської освіти проводяться у закладах вищої 

освіти та ін. 

Також, завдяки проведеному експертному опитуванню та анкетуванню 

автор виділила основні методи та форми інтеграції олімпійської освіти в 

освітній процес студентів, а також визначила проблеми та шляхи їх подолання 

при впровадженні олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді 

України.   

У четвертому розділі здобувачем були виділені інтерактивні технології 

впровадження олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді, які 

будуть сприяти ефективному впровадженню питань з олімпійської освіти в 

освітній процес студентської молоді України. Визначені та обґрунтовані 

організаційно-методичні умови інтеграції олімпійської освіти в процес 

підготовки студентської молоді, а саме: використання викладачами закладів 

вищої освіти України методичного  матеріалу, який включає в себе 

рекомендовані технології навчання, ділові та дидактичні ігри, тематичні 

фільми. Застосування даних технологій сприяє більш ефективному засвоєнню 

нової інформації, збільшенню мотивації до навчання та покращенню активності 

студентів під час освітнього процесу. Також, до організаційно-методичних 



умов впровадження олімпійської освіти віднесено: проведення заходів, 

пов’язаних з організацією спортивно-масової роботи з олімпійської тематики, 

що проводяться представниками закладу освіти (спартакіад, олімпійських днів, 

тижнів, конкурсів веселих та кмітливих, брейн-рингів тощо); залучення 

студентів, в якості волонтерів, до допомоги у проведенні спортивно-масових 

заходів тощо.  

Автором була розроблена та обґрунтована структурно-функціональна 

модель впровадження олімпійської освіти в підготовку фахівців спеціальності 

«Фізична культура і спорт», яка складається з: методів та засобів навчання, 

форм організації навчання, а також завдяки проведеному дослідженню було 

підтверджено ефективність використання даної структурно-функціональної 

моделі інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді.  

П’ятий розділ роботи присвячений аналізу і узагальненню отриманих 

результатів. Його зміст дозволяє оцінити отримані результати через призму 

загальновідомих теоретичних і методичних положень, дати їм обґрунтування та 

оцінити їх наукову новизну та практичну значущість.  

На основі виконання поставлених у роботі завдань і отриманих 

результатів автор формулює висновки, які узгоджуються з даними, наведеними 

в основних розділах роботи, і дозволяють судити про ступінь виконання 

поставлених завдань і досягнення мети роботи. Роботу завершують практичні 

рекомендації, список використаної літератури та додатки. У цілому, за змістом 

дисертаційної роботи, слід зазначити її чітку, логічну побудову, яка повністю 

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. У опублікованих 

наукових роботах зі співавторами та без дисертант самостійно виконала 

експериментальну частину дослідження та проаналізувала отримані результати. 

За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових праць, серед яких 4 



наукових праці опубліковано у фахових виданнях України (із них 4 введено до 

міжнародних наукометричних баз), 1 – у науковому періодичному виданні 

іншої держави (введеному до міжнародних наукометричних баз), 5 мають 

апробаційний характер.  

Конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових 

результатів, що виносяться на захист. Мету та завдання дослідження було 

сформульовано з науковим керівником. Автором самостійно проаналізовано 

науково-методичну літературу. Здобувачем були самостійно проведені 

анкетування, експертне опитування, була проведена статистична обробка 

матеріалу та проаналізовано отримані дані. Також, здобувач самостійно 

розробив та обґрунтував структурно-функціональну модель інтеграції 

олімпійської освіти в освітній процес студентів.   

Усі розділи власних досліджень, висновки та аналіз отриманих 

результатів дисертації оформлені автором самостійно. Здобувачем 

сформульовано висновки, які повністю відповідають поставленим задачам. 

Дисертантом підготовлено матеріали для наукових публікацій та для 

впровадження наукових розробок. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційного 

дослідження оприлюднені на: Х–ХІІІ Міжнародних конференціях молодих 

учених «Молодь та олімпійський рух» (Київ, 2017–2020); II–III Міжнародних 

наукових та практичних конференціях «Здоров’я, фізичне виховання та спорт: 

перспективи та найкращі практики» (Київ, 2019, 2021); четвертому 

регіональному науково-методичному семінарі «Інноваційні підходи до 

фізичного виховання і спорту студентської молоді» (Тернопіль, 2019); науково-

практичних конференціях та круглих столах кафедри історії та теорії 

олімпійського спорту (Київ, НУФВСУ, 2017–2020), кафедри спорту та фітнесу 

(Київ, КУБГ, 2019–2020). 

Відповідно до рішення Вченої ради Національного університету 

фізичного виховання і спорту України (від 05.04.2021 р., протокол № 8) та 

наказу ректора НУФВСУ (№115-заг. від 06.04.2021 р.) фаховий семінар з 



попередньої експертизи дисертації відбувся 03.06.2021 р. на кафедрі історії та 

теорії олімпійського спорту під головуванням завідувача кафедри історії та 

теорії олімпійського спорту Національного університету фізичного виховання і 

спорту України, д.фіз.вих., професора Павленка Ю. О. та рецензентів: 

д.фіз.вих., професора Борисової О. В., д.пед.н., доцента Денисової Л. В., а 

також запрошених співробітників кафедр історії та теорії олімпійського спорту, 

інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті 

Національного університету фізичного виховання і спорту України.  

Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення. Дисертаційна 

робота Іваненко Галини Олександрівни «Організаційно-методичні засади 

інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді» 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 Іваненко Галини 

Олександрівни «Організаційно-методичні засади інтеграції олімпійської освіти 

в освітній процес студентської молоді»  (науковий керівник – к.фіз.вих., доцент 

Радченко Л. О.) є закінченою науково-дослідною роботою, яка містить нове 

вирішення актуального наукового питання, яке полягає у тому, що визначені та 

розроблені організаційно-методичні засади інтеграції олімпійської освіти в 

освітній процес студентів. За оформленням і структурою дисертаційна робота 

відповідає основним вимогам, представленим до дисертацій на здобуття 

ступеня доктора філософії. 

ВИСНОВОК 

Розглянувши дисертацію Іваненко Галини Олександрівни 

«Організаційно-методичні засади інтеграції олімпійської освіти в освітній 

процес студентської молоді» 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, 

дослідження проведені із застосуванням сучасних методів, робота має наукову 

новизну, практичне значення, адекватна поставленій меті та містить висновки, 

які відповідають завданням. У роботі відсутні порушення академічної 

доброчесності, видано Експертний метрологічний висновок №003-11/21 від 

01.04.2021 р. Дисертаційна робота повністю відповідає вимогам, передбаченим 

п. 10 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

6 березня 2019 року № 167, що стосується 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 Іваненко Галини Олександрівни у складі: 

Голова спеціалізованої вченої ради: Булатова Марія Михайлівна, 

доктор педагогічних наук, професор, директор Навчального-наукового 

олімпійського інституту Національного університету фізичного виховання і 

спорту України; м. Київ. 

Рецензент: Борисова Ольга Володимирівна, доктор наук з фізичного 

виховання і спорту, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 

Національного університету фізичного виховання і спорту України; м. Київ.  

Рецензент: Денисова Лоліта Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій у 

фізичній культурі і спорті Національного університету фізичного виховання і 

спорту України; м. Київ.  

Опонент: Томенко Олександр Анатолійович, доктор наук з фізичного 

виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної 

культури Сумського державного педагогічного університету ім. 

А. С. Макаренка; м. Суми.  



Опонент: Галан Ярослав Петрович, кандидат наук з фізичного виховання 

і спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і 

спорту Чернівецького національного педагогічного університету ім. Юрія 

Федьковича; м. Чернівці.  

 

 

 
 

 

 

 



Додаток 1 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

1. Іваненко Г. Проблеми реалізації олімпійської освіти у вищих 

навчальних закладах України та шляхи їх подолання. Теорія і методика 

фізичного виховання і спорту. 2017;(4):23-5. Фахове видання України, яке 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. 

2. Іваненко ГО. Форми реалізації олімпійської освіти у закладах вищої 

освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 

2018;3(97):47-50. Фахове видання України, яке включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus. 

3. Іваненко Г. Олімпійська освіта в системі підготовки фахівців зі 

спеціальності «фізична культура і спорт» в Україні. Спортивний вісник 

Придніпров’я. 2019;(1):25-32. Фахове видання України, яке включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. 

4. Radchenko L, Ivanenko H, Biletska V, Yasko L, Kozhanova O, 

Ermolova V, Diomina A. Interactive technologies during implementation of the 

Olympic education into the student educational process. Pedagogy and Psychology of 

Sport [Інтернет]. 2021;7(1):135-46. Доступно 

на: https://doi.org/10.12775/PPS.2021.07.01.009 Фахове видання іншої держави 

(Польща), яке включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. 

Здобувачеві належить участь в отриманні емпіричних даних, систематизації 

теоретичних та аналізі емпіричних даних, співавторам – участь у 

систематизації отриманих даних, оформленні наукової праці. 

5. Іваненко Г. Організаційно-методичні умови інтеграції олімпійської 

освіти в освітній процес студентської молоді. Спортивна наука та здоров’я 

людини. 2021;1(5):169-79. Доступно: DOI:10.28925/2664-2069.2021.112  

https://doi.org/10.12775/PPS.2021.07.01.009


Фахове видання України, яке включено до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

1. Іваненко ГО. Олімпійська освіта – завдання реалізації. В: Молодь та 

олімпійський рух: зб. тез доп. 10-ї Міжнар. наук. конф. молодих учених 

[Інтернет]; 2017 Трав 24-25; Київ. Київ: НУФВСУ; 2017. c. 27-9. 

Доступно: https://unisport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/zbirnyk_tez_2017

_na_sayt.pdf   

2. Іваненко ГО. Форми та методи реалізації олімпійської освіти в 

освітньому процесі закладів вищої освіти України. В: Молодь та олімпійський 

рух: зб. тез доп. 11-ї Міжнар. конф. молодих вчених [Інтернет]; 2018 Квіт 10-12; 

Київ. Київ: НУФВСУ; 2018. c. 68-70. Доступно: https://uni-

sport.edu.ua/sites/default/files/rozklad/zbirnyk_tez_2018.pdf  

3. Іваненко ГО. Олімпійська освіта в роботі освітніх закладів галузі 

Фізична культура і спорт. В: Огнистий АВ, Огниста КМ, редактори. Інноваційні 

підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді. Матеріали 4-го 

регіонального наук.-метод. семінару; 2018 Груд 21-22; Тернопіль. Тернопіль: 

СМТ ТАЙП; 2018. c. 45-50. 

4. Іваненко ГО. Заходи з впровадження олімпійської освіти в підготовці 

фахівців спеціальності 017 Фізична культура і спорт. В: Молодь та 

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

2019 Трав 17; Київ. Київ: НУФВСУ; 2019. с. 56-8. Доступно: https://uni-

sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/zbirnyk_tez_0.pdf 

5. Іваненко ГО. Застосування інтерактивних технологій навчання при 

інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді. В: Молодь 

та олімпійський рух: зб. тез доп. 13-ї Міжнар. конф. молодих вчених [Інтернет]; 

2020 Трав 16; Київ. Київ: НУФВСУ; 2020. с. 20-2. Доступно: 

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

 


