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Актуальність обраної теми дисертації. На сьогодні особливої уваги 

вимагає проблема формування професійних якостей і підвищення стійкості 

організму людини до різних професійних захворювань на основі занять 

фізичною культурою, оскільки кожна професія закономірно передбачає 

високий рівень розвитку фізичних, психічних якостей і прикладних навичок 

фахівця. У забезпеченні останнього особливо посутню роль відіграє 

організація професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП). 

Аналіз масиву наукових знань слугував підставою для констатації того, 

що ППФП студентів музичних спеціалізацій представлена обмеженою 

кількістю робіт, у яких розв’язано окремі питання вдосконалення професійно 

значущих умінь і навичок майбутніх фахівців, що й зумовило актуальність 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційну роботу 

виконано відповідно до Зведеного Плану НДР у сфері фізичної культури і 

спорту на 2011–2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 

спорту за темою 3.7 «Вдосконалення біомеханічних технологій у фізичному 

вихованні і реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей 

моторики людини» (номер державної реєстрації 0111U001734), за темою 

комплексного наукового проєкту «Теоретико-методичні засади формування 

культури фізичного здоров’я у студентської молоді» на 2015–2017 рр. (номер 

державної реєстрації 0115U0067675), за темою науково-дослідної роботи 

кафедри теорії і методики фізичного виховання Вінницького державного 

педагогічного університету імені М. Коцюбинського «Теоретико-методичні 



засади застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні та 

спорті» на 2018–2022 рр. (авторка брала участь у розробленні теми в якості 

виконавця). Роль авторки полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні 

положень концепції ППФП у системі фізичного виховання студентів закладів 

освіти.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх викладу в опублікованих працях. Аналіз дисертаційної роботи 

засвідчує, що дисертант застосував оригінальний принцип структуризації 

матеріалу, який дозволив охопити всі сторони проведених досліджень, 

результати яких логічно викладені на 562 сторінках тексту, робота містить 

106 таблиць та 45 рисунків. У роботі використано 498 літературних джерел 

та інформаційних ресурсів. 

Результати дисертаційної роботи мають об’єктивний характер, 

спираються на достатню кількість дослідницького матеріалу, отриманого 

завдяки використанню комплексу інформативних методів, що відповідають 

поставленій меті та завданням дисертації. Отримані показники обчислені з 

використанням методів математичної статистики. Позитивної оцінки 

заслуговує оформлення результатів дослідження, варто відзначити логіку 

викладу та послідовність виконання наукового пошуку. 

Висновки випливають зі змісту дисертаційної роботи, їх об’єктивність і 

новизна не викликають сумніву.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що уперше науково 

обґрунтовано концепцію професійно-прикладної фізичної підготовки 

студентів спеціальності «Музичне мистецтво» спеціалізацій «фортепіано, 

оркестрові, струнні інструменти», «оркестрові духові та ударні інструменти, 

народні інструменти», спрямованої на підвищення рівня готовності студентів 

до професійної діяльності. Структурними елементами концепції є: 

передумови розроблення (соціальні, особистісні, біологічні та професійні); 

діалектичний, аксіологічний, системний, соціокультурний, структурно-



функціональний, акмеологічний, синергетичний, професіографічний, 

діяльнісний, компетентнісний, особистісний, екзистенційний підходи, що 

виступали теоретичним базисом концепції, мета, завдання, принципи, 

організаційно-педагогічні й дидактичні умови, етапи впровадження, критерії 

ефективності та шляхи реалізації концепції; уперше обґрунтовано, 

розроблено технологію професійно-прикладної фізичної підготовки як 

практичний складник концепції, що охоплює: мету, завдання, принципи, 

етапи (підготовчий, базовий, підтримувальний), структурні компоненти 

(діагностико-організаційний, інформаційно-гносеологічний, методичний, 

критерійно-оцінювальний), низку інтерактивних форм навчання, зміст 

програм професійно-прикладної фізичної підготовки студентів спеціалізацій 

«фортепіано, оркестрові, струнні інструменти», «оркестрові духові та ударні 

інструменти, народні інструменти» в освітньому процесі (для розвитку та 

вдосконалення професійно важливих якостей, формування ергономічно 

доцільної пози гри на інструменті, профілактики та корекції порушень 

біогеометричного профілю постави), види контролю, а також критерії 

ефективності; уперше визначено професійно значущі якості студентів 

спеціальності «Музичне мистецтво» спеціалізацій «фортепіано, оркестрові, 

струнні інструменти» (гра на музичному інструменті – скрипці), «оркестрові 

духові та ударні інструменти, народні інструменти» (гра на музичному 

інструменті – барабані), що впливають на формування професійної 

майстерності студентів; уперше визначено ергономічно доцільні пози 

студентів спеціальності «Музичне мистецтво» під час гри на інструменті 

спеціалізацій «фортепіано, оркестрові, струнні інструменти», «оркестрові 

духові та ударні інструменти, народні інструменти»; уперше проведено 

порівняння показників фізичних якостей: витривалості, швидкості, 

спритності, гнучкості, статичної силової витривалості м’язів тулуба, 

тонкорухової координації студентів мистецьких спеціальностей у процесі 

професійно-прикладної фізичної підготовки; доповнено дані щодо негативної 

тенденції зменшення рівня фізичного стану, показників біогеометричного 



профілю постави студентів мистецьких спеціальностей; доповнено дані щодо 

професійно значущих якостей студентів спеціальності «Музичне мистецтво» 

спеціалізацій «фортепіано, оркестрові, струнні інструменти» (гра на 

музичному інструменті – фортепіано), «оркестрові духові та ударні 

інструменти, народні інструменти» (гра на музичному інструменті – баяні), 

що впливають на формування професійної майстерності студентів; 

доповнено зміст професійно-прикладної фізичної підготовки студентів 

спеціалізацій «фортепіано, оркестрові, струнні інструменти», «оркестрові 

духові та ударні інструменти, народні інструменти» у процесі професійно-

прикладної фізичної підготовки, види контролю, а також критерії 

ефективності; набули подальшого розвитку дані про мотиваційні пріоритети й 

інтереси, стан здоров’я, фізичну підготовленість, рівень теоретичної 

підготовленості з фізичної культури студентів мистецьких спеціальностей; 

розширено систему знань щодо професійно-прикладної фізичної підготовки 

студентів мистецьких спеціальностей на підставі теоретичного аналізу й 

узагальнення даних, передової практики, власних експериментальних 

досліджень. 

Практична значущість дисертаційної роботи полягає у можливості 

широкого застосування її теоретичних положень і методичних розробок у 

ході організації занять із фізичного виховання студентів, що передбачає 

використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій з урахуванням 

мотивів, інтересів студентів освітніх закладів культури й мистецтв, уведення 

теоретичних положень галузі фізичної культури і спорту в інноваційний 

контекст. Запропоновано комплекси фізичних вправ, спрямованих на 

профілактику порушень постави студентів, підвищення рівня стану 

біогеометричного профілю, розвитку та вдосконалення професійно важливих 

фізичних якостей, формування ергономічно доцільної пози гри на 

інструменті. 

Результати досліджень залучено до планування й організації освітнього 

процесу з фізичного виховання, зокрема вдосконалення навчальних 



дисциплін у Вінницькому коледжі культури і мистецтв імені М. Д. Леонтовича 

(«Фізична культура»), Тульчинському коледжі культури («Фізична 

культура»), Житомирському музичному училищі імені В. С. Косенка 

(«Фізичне виховання»), Глухівському національному педагогічному 

університеті імені Олександра Довженка («Фізичне виховання»), 

Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла 

Коцюбинського («Інноваційні педагогічні технології в системі фізичного 

виховання», «Теорії і методики фізичного виховання», «Нетрадиційні засоби 

фізичного виховання»), Миколаївському національному університету імені 

В. О. Сухомлинського («Нові технології в фізичному вихованні і спорті»). 

Упровадження підтверджено відповідними довідками й актами. 

За темою дисертаційної роботи опубліковано 40 наукових праць. 

Основні наукові результати дисертаційної роботи викладено в 25 наукових 

працях, з них 1 монографія, 19 статей у фахових виданнях України, з яких 11 

включено до міжнародної наукометричної бази, та 5 статей у науковому 

періодичному виданні Польщі, яке включено до міжнародної наукометричної 

бази. 8 публікацій мають апробаційний характер, 7 – додатково 

відображають наукові результати дисертації (із них – 1 навчальний посібник) 

Аналіз змісту цих публікацій, їх порівняння з даними вивчених 

літературних джерел підтверджують новизну отриманих автором результатів 

і сформульованих положень, що виносяться на захист. Також вони 

засвідчують повне відображення в них результатів дослідження.  

Дисертаційна робота складається зі вступу, шести  розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, вказано на зв’язок 

роботи з науковими планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет, основні методологічні засади дослідження; розкрито наукову 

новизну та практичну значущість одержаних результатів, означено особистий 

внесок здобувача в опублікованих у співавторстві наукових працях; подано 

інформацію про апробацію та впровадження результатів дослідження, 



окреслено його етапи та наведено дані про кількість публікацій автора за 

темою дисертації. 

У першому розділі «Сучасні проблеми професійно-прикладної 

фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей в системі 

фізичного виховання» проаналізовано вітчизняну та зарубіжну літературу, 

присвячену особливостям рівня мотивації, рухової активності, стану здоров’я 

та рівня фізичної підготовленості студентської молоді.  

Представлено дані про: програмно-нормативний базис професійно-

прикладної фізичної підготовки студентів освітніх закладів, особливості 

процесу професійно-прикладної фізичної підготовки студентів різних 

спеціальностей, теоретико-методологічні засади процесу формування 

професійно-прикладної фізичної підготовки студентів, специфіку 

професійної діяльності студентів закладів культури та мистецтв. Здійснено 

аналіз наукових напрацювань із проблеми фізичного виховання студентів 

закладів культури та мистецтв. Усе зазначене вище визначає науково-

практичну актуальність порушеної проблеми. 

У другому розділі  «Методи та організація дослідження» описано й 

обґрунтовано систему взаємодоповнювальних методів дослідження, етапи 

виконання дослідження, а також подано інформацію щодо організації 

дослідження та досліджуваного контингенту.  

У роботі використано такі методи дослідження: аналіз та узагальнення 

спеціальної науково-методичної літератури, інформаційних ресурсів мережі 

Інтернет і передового досвіду; узагальнення нормативно-правової бази, 

програмно-методичної документації; абстрагування, контент-аналіз, 

конкретизація та класифікація, прогнозування; тестування теоретичних 

знань, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний 

експеримент, візуальний «скринінг» рівня стану біогеометричного профілю 

постави; оцінювання рівня фізичного здоров’я; експертне оцінювання за 

допомогою методу переваги (ранжування); методи математичної статистики. 

Дослідження виконували протягом 2010–2019 рр. у чотири етапи. 



У третьому розділі «Особливості мотивації, рівня теоретичних знань 

та фізичного стану студентів мистецьких спеціальностей» представлено 

результати констатувального експерименту, розкрито особливості мотивів та 

інтересів студентів мистецьких спеціальностей І–ІV курсів до занять 

фізичною культурою і спортом, визначено рівень теоретичних знань 

студентів із предмета «фізична культура», проаналізовано рівень фізичної 

підготовленості, фізичної працездатності, функціонального стану та 

фізичного здоров’я студентів мистецьких спеціальностей, проведено 

експертне оцінювання фізичних якостей і професійно важливих якостей 

студентів спеціальності «Музичне мистецтво».  

У ході дослідження виокремлено пріоритетні види фізкультурно-

оздоровчої діяльності студентів І курсу: юнаки спеціалізації «фортепіано, 

оркестрові, струнні інструменти» обрали дихальну гімнастику (33,3 %), 

волейбол (33,3 %), 3D фітнес (16,7 %); дівчата відповідної спеціалізації – 3D 

фітнес (18,1 %), дихальну гімнастику (18,1 %), фітбол-аеробіку (15,2 %); 

юнаки спеціалізації «оркестрові духові та ударні інструменти, народні 

інструменти» зупинилися на баскетболі (19,3 %), тенісі (19,3 %), волейболі 

(16,1 %); дівчата відповідної спеціалізації – на 3D фітнесі (27,7 %), дихальній 

гімнастиці (16,7 %), ритмічній гімнастиці (16,7 %). Виявлено тенденцію до 

зниження рівня теоретичної підготовленості студентів усіх курсів із предмета 

«Фізична культура». 

На підставі результатів емпіричного дослідження виявлено, що 

кількість дівчат мистецьких спеціальностей із рівнем індексу фізичної 

працездатності нижчим за середній ставала більшою на кожному наступному 

курсі (на І курсі – 4,72 %, на ІІ курсі – на 11,11 % більше, ніж на І курсі, на ІІІ 

курсі – на 3,40 % більше, ніж на ІІ курсі, та на ІV курсі – 24,03 %), кількість 

юнаків мистецьких спеціальностей із рівнями індексу фізичної 

працездатності високим і вище за середній ставала нижчою на кожному 

наступному курсі від І до ІV. Експериментальним шляхом встановлено, що 

студенти мистецьких спеціальностей мають переважно середній рівень 



фізичного здоров’я. За узагальненою оцінкою найвищі показники середнього 

рівня фізичного здоров’я мають дівчата І курсу (70,87 %), низького рівня – 

дівчата ІV курсу (13,95 %); найвищі показники середнього рівня фізичного 

здоров’я демонструють юнаки ІІІ курсу (75,81 %), низького рівня – юнаки ІІ 

курсу (3,28 %). 

Автором дослідження встановлена негативна тенденція зменшення 

кількості студентів із нормальною поставою від першого до четвертого 

курсів:  так, на першому курсі кількість студентів з нормальною поставою – 

33,0 %, на другому їх кількість становила вже 28,8 %, на третьому – 21,6 %, 

на четвертому курсі – лише 19,8 %. При цьому домінують такі порушення 

постави як «сколіотична постава» і «кругла спина». Результати візуального 

скринінгу постави студентів засвідчують, що 71,1 % студентів першого курсу 

з нормальною поставою характеризувалися високим рівнем стану 

біогеометричного профілю постави, а 28,9 % – середнім рівнем. Встановлена 

негативна тенденція зниження рівня стану біогеометричного профілю 

постави студентів з року в рік. 

У ході подальшого дослідження було встановлено стан 

біогеометричного профілю студентів залежно від типу їх постави та їх 

тілобудови. У процесі дослідження встановлені особливості фізичної 

підготовленості студентів різної тілобудови залежно від порушень постави.  

Результати виконання тесту У. Г. Давлетшина юнаками І–ІV курсів 

мистецьких спеціальностей також різняться залежно від досліджуваних 

спеціалізацій: розвиток тонкорухової координації студентів мистецьких 

спеціальностей має найкращі вияви в юнаків спеціалізації «оркестрові духові 

та ударні інструменти, народні інструменти».  

Отримані результати дослідження слугували підґрунтям для 

визначення теоретико-методичних засад концепції професійно-прикладної 

фізичної підготовки студентів спеціальності «Музичне мистецтво». 

У четвертому розділі «Концепція професійно-прикладної фізичної 

підготовки студентів спеціальності «Музичне мистецтво» шляхом аналізу 



даних науково-методичної літератури та результатів констатувального 

експерименту розроблено та теоретично обґрунтовано авторську концепцію 

ППФП студентів у процесі фізичного виховання. Основу розробленої 

концепції складає низка передумов – особистісних, біологічних, професійних 

і методичних, які формують систему причинно-наслідкових зв’язків 

діяльності у напрямі ППФП студентів у процесі фізичного виховання. 

Концептуальні основи технології ППФП студентів спеціальності «Музичне 

мистецтво» у процесі фізичного виховання охоплюють мету, завдання, 

принципи й умови функціонування. У межах аналізу напрацювань науковців 

визначено концептуальні підходи: системний, синергетичний, діяльнісний, 

діалектичний, особистісно орієнтований, аксіологічний, соціокультурний, 

компетентнісний, професіографічний, акмеологічний, екзистенціально 

орієнтований, які покладено в основу авторської концепції.  

Під час розроблення авторської концепції ППФП студентів музичних 

спеціальностей у закладах освіти здобувач взяв до уваги такі загальні 

методологічні принципи наукового дослідження, як: принцип єдності теорії і 

практики, конкретно-історичний принцип, об’єктивності, всебічності 

вивчення процесів і явищ, єдності логічного й історичного, системності. 

Розроблення концепції ППФП студентів музичних спеціальностей у 

закладах освіти зумовило визначення організаційно-педагогічних і 

дидактичних умов її реалізації.  

Для реалізації теоретичних положень концепції ППФП студентів 

музичних спеціальностей у закладах освіти в дослідженні розроблено 

технологію ППФП майбутніх фахівців музичних спеціальностей. 

Змістовими компонентами технології стали: мета, завдання, принципи, 

структурні компоненти (інформаційно-методичний, діагностично-

результативний, аналітико-прогностичний, корекційно-профілактичний, 

критерійно-оцінювальний), етапи технології (підготовчий, основний, 

підтримувальний), методи, засоби й умови її практичної реалізації 



(організаційно-педагогічні та соціально-педагогічні), види контролю, а також 

критерії ефективності. 

Технологія ППФП складається зі змістових модулів, які підлягали 

інтегруванню в освітній процес студентів освітньої програми «Музичне 

мистецтво» та застосуванню на всіх етапах технології. Для досягнення 

позитивного ефекту ППФП студентів експериментальних груп розроблено 

комплекси вправ різної дидактичної спрямованості. 

Реалізація технології супроводжувалася щоденним використанням під 

час викладання дисциплін професійної підготовки комплексів вправ у формі 

фізкультхвилинок і фізкультпауз для моторики пальців рук із застосуванням 

різнокольорових карток, для розслаблення м’язів тулуба, м’язів рук і кистей, 

фізкультхвилинок із використанням еспандера нового покоління, а також 

фізкультхвилинок для очей. На основі змісту та структури компонентів 

ППФП виокремлено критерії її ефективності, що визначають ступінь 

ефективності ППФП студентів освітньої програми «Музичне мистецтво», 

серед яких: мотиваційно-ціннісний; гностичний; діяльнісний та 

рефлексивний. Представлено алгоритм реалізації технології ППФП, який 

охоплює три кроки. 

У п'ятому розділі «Ефективність розробленої концепції професійно-

прикладної фізичної підготовки студентів спеціальності «Музичне 

мистецтво» подано результати формувального експерименту, тривалість 

якого становила один навчальний рік (2017–2018 рр.). До експерименту було 

залучено 21 юнака спеціалізації «оркестрові духові та ударні інструменти, 

народні інструменти» та 19 дівчат спеціалізації «фортепіано, оркестрові, 

струнні інструменти», які були розподілені на КГ та ЕГ.  

Як наслідок застосування технології студенти ЕГ почали виявляти 

бажання й інтерес до навчання, занять фізичною культурою, прагнення 

досягти високих професійних результатів, стати успішною особистістю й 

удосконалювати професійно необхідні фізичні якості відповідно до музичних 

спеціалізацій, демонструвати розуміння потреби виконувати фізичні вправи 



й усвідомлення вагомості системи знань із ППФП, важливості та доцільності 

вивчення дисципліни «фізичне виховання», виявом чого слугувало 

збільшення кількості студентів (ЕГ1 на 5 осіб – 55,60 %, ЕГ2 на 6 осіб – 54,54 %), 

задіяних у позанавчальних спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих 

заходах.  

Проведення після закінчення формувального експерименту повторного 

тестування для визначення рівня теоретичної підготовленості дало підстави 

стверджувати, що запропонований у межах реалізації технології комплекс 

заходів сприяв підвищенню рівня теоретичної підготовленості студентів, 

зокрема серед дівчат на тлі відсутності в ЕГ1 осіб із низьким рівнем 

відбулося зменшення частки осіб із середнім рівнем до 22,20 %, а також 

зростання частки осіб із достатнім рівнем до 44,50 %; серед юнаків середній 

рівень продемонстрували 60,00 % осіб у КГ2 та 45,45 % у ЕГ2, а високий 

рівень, що визначається правильними відповідями в кількості 19–24 із 24, 

показали 10,00 % осіб КГ2 та 18,18 % осіб ЕГ2. З огляду на це постає 

очевидним, що застосування ІМП «Пазли здоров’я» сприяло підвищенню 

рівня теоретичних знань, рівня мотивації до занять із фізичної культури та 

спорту студентів ЕГ. Протягом експерименту зафіксовано зміни показників 

ІФР, зміни типів постави  серед дівчат та юнаків мистецьких спеціальностей.  

На завершення експерименту встановлено позитивну тенденцію 

значень показників фізичної підготовленості обох досліджуваних груп 

дівчат, серед яких статистично достовірно кращими виявилися результати 

дівчат ЕГ1 у таких тестах: «біг на 100 м, с» – на 0,52 с (р < 0,05), «човниковий 

біг 4х9 м, с» – на 0,39 с (р < 0,05), «згинання-розгинання рук в упорі лежачи» 

– на 3,33 разу. 

Післяекспериментальний аналіз значень показників фізичної 

підготовленості обох досліджуваних груп юнаків засвідчив статистично 

достовірне покращення результатів юнаків ЕГ2 у таких тестах: «нахил тулуба 

вперед із положення сидячи» – на 1,14 см (р < 0,05), «підйом тулуба в сід із 



положення лежачи» – на 3,60 разу (р < 0,05), «підтягування на перекладині» 

– на 1,01 разу (р < 0,05). 

У ході оцінювання ефективності запропонованої технології постало 

очевидним, що підвищення рівня фізичної підготовленості зумовило 

покращення показників професійно значущих фізичних якостей у тестах: 

«утримання бічного упору, с» ( x  ± S) після експерименту в дівчат КГ1 ( x  ± S) 

(27,50 ± 0,43) с, у дівчат ЕГ1 (28,67 ± 0,50) с, відмінності не достовірні), 

«упор лежачи на передпліччях, с» ( x  ± S) після експерименту в дівчат КГ1 

(43,30 ± 1,06) с, у дівчат ЕГ1 (45,44 ± 0,88) с, відмінності достовірні (р < 0,05), 

«міст у положенні лежачи на спині, с» ( x  ± S) після експерименту у дівчат 

КГ1 (70,00 ± 0,67) с, у дівчат ЕГ1 (72,22 ± 1,09) с (р < 0,05). 

Аналогічно стали кращими після експерименту результати юнаків у 

тестах «утримання бічного упору» (КГ2 x  = 45,60 с; S = 0,84, ЕГ2 x  = 46,45 с; 

S = 0,93, різниця статистично достовірна), «упор лежачи на передпліччях» 

(КГ2 x  = 65,40 с; S = 2,80, ЕГ2 x  = 67,55 с; S = 1,44), «міст у положенні 

лежачи на спині» (результати юнаків ЕГ2 виявилися кращими після 

експерименту. 

Загалом проведення експериментальних досліджень зі студентами 

мистецьких спеціальностей слугує підставою для констатації покращення 

їхньої готовності до самостійних занять із ППФП, формування вміння 

самостійно організовувати та реалізовувати заняття, визначати ефективність 

останніх, підвищення рівня знань і навичок самодіагностування, 

самоконтролю під час занять, вироблення вміння корегувати процес ППФП. 

У шостому розділі «Аналіз та узагальнення результатів 

дослідження» автором на основі власних результатів і даних літератури 

підводяться підсумки роботи, розгорнута дискусія. На підставі ретельно 

виконаного огляду літератури дано пояснення змін аналізованих параметрів, 

логічно науково обґрунтовано індивідуальне бачення тих суперечливих 

питань, які стосуються досліджуваної проблеми. Охарактеризовано повноту 

вирішення завдань дослідження. У ході виконання дисертаційної роботи 



отримано три групи результатів: такі, що підтверджують і доповнюють 

наявні досі розробки, а також абсолютно нові дані у аспекті наукової 

проблеми, що вивчалася. 

Проведені дослідження дозволили обґрунтувати ряд нових наукових 

положень, які в цілому дозволили вирішити важливу наукову проблему, 

пов’язану з розробкою концепції професійно-прикладної фізичної підготовки 

студентів спеціальності «Музичне мистецтво» спеціалізацій «фортепіано, 

оркестрові, струнні інструменти», «оркестрові духові та ударні інструменти, 

народні інструменти». 

Автореферат відповідає тексту дисертації. Апробація результатів 

роботи проведена достатньо широко на міжнародних науково-практичних 

конференціях «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» (Вінниця, 2011, 

2013, 2016, 2019); міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (Вінниця, 2012, 2014, 2018); 

International Scientific-Practical Conference «Actual questions and problems of 

development of social sciences» (Kielce, 2016); Міжнародній науково-

практичній конференції «Теоретические и прикладные аспекты 

олимпийского образования, физической культуры и спорта школьников и 

учащейся молодежи» (Брест, 2017); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному 

суспільстві» (Луцьк, 2017); Міжнародній конференції «Сталий розвиток і 

спадщина у спорті: проблеми та перспективи» (Київ, 2018); Міжнародній 

конференції «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» (Житомир, 2019); 

І Міжнародній науково-практичній конференції «VinSmartEco» (Вінниця, 

2019); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

сучасної науки та наукових досліджень» (Вінниця, 2015); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Проблеми сучасної валеології, фізичної 

культури та реабілітації» (Херсон, 2015); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання 



молоді» (Львів, 2016); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання 

дитини з особливими освітніми потребами» (Вінниця, 2018); на щорічних 

науково-методичних конференціях кафедр теоретико-методичних основ 

фізичного виховання і теорії і методики фізичного виховання і спорту 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (2010–2019).  

Зауваження та дискусійні питання щодо змісту дисертації. 

Позитивно оцінюючи результати проведеного дослідження в цілому, 

хотілось відзначити певні дискусійні питання: 

1. У першому розділі (підрозділі 1.1) роботи, ви подаєте опис 

детальної зміни деяких положень у певних статтях Закону України «Про 

вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014), що набув чинності у 2014 році. З 

нашої точки зору, було б доцільніше вказати лише роки, за період яких були 

внесені відповідні корективи, наприклад: «основні моменти правового 

регулювання фізичної культури та спорту у вишах прописано у статтях: 26 п. 

1; 34 п. 3; 57 п. 7; 62 п. 5, п. 22., які зазнали певних змін у період з 2014 по 

2016 рр.» 

2. У першому розділі, на рис. 1.1., представлено «Критерії 

ефективності фізичного виховання випускника закладу вищої освіти», 

уточніть, будь ласка, ким вони обґрунтовані? 

3. У роботі при посиланні на авторів дисертант використовує 

досить широкий діапазон посилань: вказує прізвище, рік видання та/або 

порядковий номер у списку літератури. Вважаю, що доцільно було б 

привести посилання до одного зразка. 

4. При описі соціологічних методів дослідження подано формулу та 

її сутність для визначення коефіцієнта конкордації Кендалла. З нашої точки 

зору, цей матеріал доцільно представити у описі методів математичної 

статистики. 

5. Для дослідження біогеометричного профілю постави існують 



методи відеометрії, які дають можливість визначати його лінійні та кутові 

характеристики. Обґрунтуйте, чому для визначення рівня стану 

біогеометричного профілю постави ви вибрали візуальний скринінг? 

6. У процесі досліджень ви визначали досить багато показників, які 

несуть різнобічну інформацію про особливості рухової діяльності студентів 

мистецьких спеціальностей. Уточніть, будь ласка, яким чином ви визначали 

тонку рухову реакцію? 

7. У процесі досліджень у третьому розділі, підрозділі 3.3.2., вами 

було виявлено, що у студентів з віком зменшується кількість осіб, що мають 

нормальну поставу. Як, на вашу думку, та чим це обумовлено саме для 

студентів мистецького фаху?  

8. Результати проведеного вами анкетування засвідчують, що 

студентів менше цікавлять такі види рухової діяльності, як легка атлетика, 

спортивна гімнастика та баскетбол. Водночас чимало студентів надають 

перевагу заняттям 3 D фітнесом. Як ви вважаєте, чим це обумовлено? 

9. У процесі обґрунтування концепції ви приділяєте значну увагу 

таким поняттям, як «умови», «передумови», «технологія», «педагогічна 

технологія» тощо. Що ви вкладаєте у поняття «умови», які їх типи ви 

використовували у вашому дослідженні? Назвіть основні ознаки педагогічної 

технології, на які ви спиралися під час обґрунтування та розробки авторської 

технології. 

10. Висновки до четвертого розділу слід було розширити за рахунок 

більш детального представлення запропонованої авторської концепції. 

11. З нашої точки зору, у висновках надмірна увага приділяється  

результатам вирішення другої та третьої  задач дослідження (висновки 2–10). 

Водночас, недостатньо висвітлена розроблена технологія, як складова 

авторської концепції. Висновок 12 досить громіздкий, що утруднює 

сприйняття ефективності застосування запропонованої автором концепції.  

12. У дисертаційній роботі зустрічаються орфографічні помилки та 

стилістичні неточності. 



Проте, висловлені нами зауваження і дискусійні питання не впливають 

на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи Асаулюк Інни Олексіївни 

і не знижують наукову і практичну значимість отриманих результатів.  

 

Висновок. На підставі викладеного вважаю, що дисертаційна робота 

Асаулюк Інни Олексіївни на тему «Теоретико-методичні основи професійно-

прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей» є 

самостійним та завершеним науковим дослідженням, у якому отримані нові 

науково обґрунтовані результати, відповідає вимогам пп. 9, 10 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 № 567, а її автор заслуговує присудження 

наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання та спорту за 

спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення. 

 

 
 
 
 
 


