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 Актуальність обраної теми. Сьогодні вдосконалення системи 

фізичного виховання в закладах вищої освіти є досить актуальною 

проблемою. Особливо це стосується професійно-прикладної фізичної 

підготовки, яка сприяє формуванню фізичних і психічних якостей, рухових 

навичок, необхідних для майбутньої професії. 

 Формування загальної концепції й теоретико-методичне обґрунтування 

основ професійно-прикладної фізичної підготовки студентів закладів вищої 

освіти були предметом досліджень значної кількості науковців. Найбільш 

розробленою є проблематика, пов’язана з професійно-прикладною 

підготовкою за окремими спеціальностями. 

Слід відзначити, що соціально-екологічні та культурні зміни у 

суспільстві пред’являють високі вимоги до професійної діяльності фахівців 

мистецьких спеціальностей. Професійна діяльність фахівців культури і 

мистецтва, багатопланова і включає організаційну, педагогічну, виконавчу, 

художньо-творчу діяльність. В зв’язку з цим науковці відзначають велику 

роль фізичної культури в підготовці майбутніх фахівців, яка є складовою 

професійно-прикладної фізичної підготовки. 

Аналіз наукових досліджень, свідчить, що актуальною постає проблема 

розробки концептуальних засад професійно-прикладної фізичної підготовки 

студентів мистецьких спеціальностей.  

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційну роботу 
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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, сформованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх викладу  в опублікованих працях. Обґрунтованість та 

достовірність результатів дослідження обумовлені сукупністю 

методологічних і теоретичних позицій дослідження; теоретико-

методологічною обґрунтованістю концепції дослідження; аналізом сучасних 

підходів до вирішення проблеми; організацією експериментальної роботи з 

використанням комплексу методів дослідження, адекватних об’єкту і 

предмету, меті і завданням дисертаційного дослідження, практичною 

апробацією; статистичною обробкою отриманих результатів та позитивним 

ефектом від втілення. 

У констатувальному експерименті взяло участь 788 студентів 

Вінницького училища культури і мистецтв імені М. Д. Леонтовича, 

Тульчинського коледжу культури, Житомирського музичного училища імені 
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Віктора Косенка, а саме: І курсу (n = 196), ІІ курсу (n = 200), ІІІ курсу (n = 192), 

ІV курсу (n = 200). 

У формувальному експерименті було залучено 40 студентів 

спеціальності «Музичне мистецтво» (юнаків і дівчат 16–17 років), 

розподілених на контрольні й експериментальні групи за спеціалізацією 

(«фортепіано, оркестрові струнні інструменти» – дівчата IІ курсу віком 16–17 

років, контрольна група (КГ1) (10 осіб) та експериментальна група (ЕГ1) (9 

осіб); «оркестрові духові та ударні інструменти» (флейта, гобой, кларнет, 

фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, ударні інструменти) і 

«народні інструменти» (баян, акордеон, домра, бандура, гітара) – КГ2 (10 

осіб), ЕГ2 (11 осіб). 

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). 

Мета дослідження – на підставі теоретичного аналізу та власних 

досліджень науково обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити 

дієвість концепції професійно-прикладної фізичної підготовки студентів 

спеціальності «Музичне мистецтво» для підвищення рівня їхньої готовності 

до професійної діяльності. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан розробленості проблеми професійно-прикладної 

фізичної підготовки студентів спеціальності «Музичне мистецтво». 

2. Визначити особливості фізичного розвитку, фізичного здоров’я, 

функціонального стану систем організму, фізичної роботоздатності, мотиви й 

інтереси до занять із фізичного виховання, оцінити рівень теоретичних знань 
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із фізичної культури та виявити професійно значущі фізичні та професійні 

якості студентів спеціальності «Музичне мистецтво». 

3. Обґрунтувати передумови та розробити теоретико-методичні основи 

концепції професійно-прикладної фізичної підготовки студентів 

спеціальності «Музичне мистецтво». 

4. Аргументувати та розробити технологію професійно-прикладної 

фізичної підготовки студентів спеціальності «Музичне мистецтво» як 

складника запропонованої авторської концепції. 

5. Експериментально перевірити дієвість концепції професійно-

прикладної фізичної підготовки студентів спеціальності «Музичне 

мистецтво» щодо підвищення рівня їхньої готовності до професійної 

діяльності. 

Об’єкт дослідження – процес професійно-прикладної фізичної 

підготовки студентів спеціальності «Музичне мистецтво». 

Предмет дослідження – теоретико-методичні засади концепції 

професійно-прикладної фізичної підготовки 16–17-річних студентів 

спеціальності «Музичне мистецтво». 

Методологія дослідження. Теоретико-методологічний базис 

дисертаційної праці становили:  

•  теоретичні основи теорії і методики фізичної культури та спорту 

(О. Андрєєва, В. Арефьєв, М. Булатова, М. Дутчак, В. Кашуба, Т. 

Круцевич, Л. Матвєєв, Н. Москаленко, Н. Пангелова, В. Платонов, Є. 

Приступа, Б. Шиян та ін.); 

•  положення загальнонаукової методології; системний, комплексний і 

діяльнісний підходи; розвиток людини в онтогенезі (Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, 

Л. Виготський та ін.); 

•  базові положення ППФП (В. Кашуба, Н. Голованова, Т. Круцевич, 

Л. Пилипей, В. Пічурін та ін.); 

•  система контролю рухової діяльності людини (В. Запорожанов,       

В. Заціорський, Т. Круцевич, В. Сергієнко, Л. Сергієнко й ін.); 
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•  концептуальні положення проєктування педагогічних технологій                

(А. Альошина, О. Андрєєва, Н. Пангелова, Е. Яковлєв, Н. Яковлєва та ін.); 

•  концептуальні положення розроблення профілактично-оздоровчих 

заходів, які уможливлюють отримання аналітичних та емпіричних матеріалів 

для формування структурних варіацій оздоровчих заходів у закладах освіти 

(А. Альошина, І. Випасняк, В. Кашуба й ін.); 

•  основи здоров’я та ЗСЖ (О. Бар-Ор, Т. Роуланд, Н. Гончарова, 

С. Футорний, R. Paffenbarger, S. Schlosberg та ін.); 

•  здоров’яформування учасників освітнього процесу (Н. Гончарова,              

Л. Калакаускене, В. Кашуба й ін.); 

 методологічні основи формування мотиваційно-ціннісного ставлення 

студентів до занять руховою активністю (Е. Ільїн, Т. Круцевич, Н. 

Москаленко,        Є. Приступа й ін.). 

Методи дослідження. На ґрунті аналізу й узагальнення фахової 

науково-методичної літератури, практичного досвіду українських і 

зарубіжних учених розкрито актуальність дослідження, уточнено та 

конкретизовано його мету, завдання і спрямованість, а також узагальнено 

наукові підходи до організації фізичного виховання студентів у закладах 

вищої освіти, проблеми підвищення рівня підготовленості, мотивації 

студентів спеціальностей: 025 «Музичне мистецтво» (оркестрові духові та 

ударні інструменти, народні інструменти, спів, хорове диригування, теорія 

музики), 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (народне пісенне 

мистецтво, народне інструментальне мистецтво (духові та естрадні 

інструменти), народне інструментальне мистецтво (народні інструменти), 

кінофотовідеосправа, видовищно-театралізовані заходи), 026 «Сценічне 

мистецтво» (акторське мистецтво), 024 «Хореографія» у процесі ППФП.  

Основним методом дослідження обрано педагогічний експеримент, у 

якому брали участь студенти І–ІV курсів вказаних вище спеціальностей. 

Педагогічні спостереження уможливили планомірний аналіз й оцінювання 

методів організації та проведення освітнього процесу, а також візуальне 
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оцінювання емоційного стану, роботоздатності й утоми досліджуваного 

контингенту. Аналізу підлягали понад 60 занять фізичного виховання. За 

ступенем поінформованості практикували приховані спостереження, за 

формою – включені та безперервні, за тимчасовою ознакою – 

опосередковані, за кількістю спостережень – постійні. Констатувальний етап 

передбачав отримання інформації про рівень мотивації та інтересів студентів 

до фізкультурно-оздоровчих і рекреаційних занять (анкети); з’ясування рівня 

теоретичних знань із фізичної культури (тестові завдання різної складності); 

визначення біогеометричного профілю постави (візуальний «скринінг» рівня 

стану постави (В. Кашуба, Р. Бибик, Н. Носова, 2012); оцінювання рівня 

фізичного здоров’я (експрес-методика оцінювання соматичного здоров’я Г. 

Апанасенка із визначенням таких параметрів: співвідношення зросту та маси 

тіла, силового й життєвого індексів, індексів Робінсона та Руф’є); 

встановлення рівня фізичної підготовленості (тести відповідно до навчальної 

програми із фізичної культури, інструментальна методика «монтаж-

демонтаж», У. Г. Давлетшина); порівняння отриманих показників студентів 

І–ІV курсів і між спеціальностями на кожному курсі; експертне оцінювання 

за допомогою методу переваги (як експертів було залучено науково-

педагогічних працівників Вінницького державного педагогічного 

університету та Вінницького училища культури і мистецтв імені М. Д. 

Леонтовича, Тульчинського коледжу культури, Житомирського музичного 

училища імені Віктора Косенка, стаж роботи яких перевищував 10 років) для 

обґрунтування професійно значущих якостей студентів спеціальності 

«Музичне мистецтво». До спектра використаних у роботі методів 

математичної статистики належали описова статистика, вибірковий метод (у 

межах обраної надійності Р для досліджуваного обсягу вибірки (n1 + n2) 

статистично значущими вважали відмінності, що не перевищували 5 % від 

рівня значущості (р) за числа ступенів свободи (n1 + n2-2); відповідність 

вибірок отриманих у дослідженні даних перевіряли на основі нормального 

закону розподілу).  
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Наукова новизна дослідження полягає у 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 
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– 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 
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експериментальних досліджень. 

Практична значущість роботи дисертаційної роботи заключається 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. 

Особистий внесок здобувача в опублікованих зі співавторами 

наукових працях полягає у виборі проблематики, обґрунтуванні її 

актуальності, аналізі наукових даних із теми, визначенні мети, об’єкта й 

предмета дослідження, організації та виконанні експериментальної частини 
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роботи, систематизації й інтерпретації статистичного та фактичного 

матеріалу, формулюванні висновків. Внесок співавторів окреслений участю в 

організації досліджень окремих наукових напрямів, допомогою в обробці 

матеріалів дослідження, їхньому частковому обговоренні та участю в 

дискусіях і круглих столах, оформленні публікацій. 

Кандидатську дисертацію з теми «Швидкісно-силова підготовка 

семиборок 12–14 років на етапі спеціалізованої базової підготовки» захищено 

2001 року. Її матеріали в тексті докторської дисертації не використано. 

Оцінка змісту дисертації, її завдання в цілому та ідентичності 

змісту автореферату і основних положень дисертації. Дисертація 

складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних 

джерел (498 найменування), 12 додатків. Загальний обсяг роботи становить 

562 сторінки. Дисертація містить 106 таблиць і 45 рисунків. 

Автореферат відповідає змісту дисертації і розкриває основні положення 

дисертації 

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, визначено 

особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві наукових 

працях; подано інформацію про апробацію і впровадження результатів 

дослідження, окреслено етапи дослідження та визначено кількість публікацій 

автора за темою дисертації. 

У першому розділі «Сучасні проблеми професійно-прикладної 

фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей в системі 

фізичного виховання» розкривається програмно-нормативна база 

професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. Автором ретельно 

проведений аналіз основних документів, які регламентують організацію 

освітнього, процесу з фізичного виховання у ЗВО, який дозволив визначити 

основні проблеми та шляхи його вдосконалення  
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Шляхом аналізу науково-методичної літератури виявлено значний 

пласт теоретичних напрацювань і методичних розробок із проблеми 

професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) в закладах освіти 

різного рівня, що дозволяє визначити напрямки та підходи щодо її 

вдосконалення. 

Особлива увага була приділена теоретико-методологічним закладами 

процесу формування ППФП та особливостям процесу професійно-

прикладної фізичної підготовки студентів, різних спеціальностей. 

Якість підготовки зокрема фізичної до майбутньої професійної 

діяльності для кожного фахівця набуває не тільки особистісного, а й 

соціально-економічного значення. 

Потребує наукового обґрунтування вдосконалення професійного 

спрямування процесу фізичного виховання студентів з акцентом на 

формування психічних, фізичних і спеціальних якостей, які необхідні для 

високопродуктивної праці фахівців мистецьких спеціальностей. 

Набуває актуальності розв’язання проблеми удосконалення процесу 

ППФП студентів мистецьких спеціальностей на основі комплексних підходів 

щодо впровадження сучасних шляхів принципів, методів і методичних 

прийомів організації навчального процесу з фізичного виховання. 

Аналіз фахової літератури дав підстави стверджувати про актуальність 

проблеми організації професійно-прикладної фізичної підготовки в закладах 

культури та мистецтв, з урахуванням специфіки професійної спеціальності 

студентів. 

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, 
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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 (ранжирування); методи математичної 

статистики. 

Дослідження, спроєктоване на чотири етапи, виконували протягом 

2010–2019 рр. Послідовність постановки та вирішення завдань детермінувала 

логіка дослідницького процесу й отримані результати. 

У третьому розділі «Особливості мотивації, рівня теоретичних знань 

та фізичного стану студентів мистецьких спеціальностей» автором 

представлено результати констатувального експерименту. 

Проведено аналіз особливостей мотивації студентів мистецьких 

спеціальностей I-IV курсів до занять, ФКіС. 

Результати анкетування студентів різних курсів надали можливості 

визначити пріоритети юнаків і дівчат до різних видів фізкультурно-

оздоровчих занять. Треба відзначити, що студенти надають перевагу 

сучасним видам оздоровчого фітнесу. 

Більшість студентів вважає доцільним проведення в їхньому 

освітньому закладі позанавчальних занять фізкультурно-оздоровчого 

спрямування: найбільший відсоток охочих до таких занять виявлено на III 

курсі, зокрема серед дівчат спеціальності «Хореографія» (94,7%), найменший 

– серед юнаків спеціалізації «фортепіано, оркестрові, струнні інструменти» 

(66,7%). За результатами анкетування встановлено детермінованість низького 

рівня виконання самостійної роботи студентами I-IV курсів. 

У ході дослідження спостережено тенденцію до зниження рівня 

теоретичної підготовленості студентів усіх курсів із предмету «Фізична 

культура». Оцінювання теоретичних знань студентів дало можливість 

визначити найбільш важливі теми для покращення теоретичної 
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підготовленості студентів.  

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 IV курсу 

(13,95 %); найвищі показники середнього рівня фізичного здоров’я 

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

(3,28 %).  

На основі аналізу співвідношення типів постави дівчат і юнаків 

мистецьких спеціальностей І, ІІ, ІІІ та ІV курсів підтверджено негативну 

тенденцію до зменшення з плином навчання частки студенток із нормальною 

поставою (70,08 % дівчат І-го, 66,19 % студенток ІІ-го, 62,31 % дівчат ІІІ-го 

та 56,59 % студенток IV-го курсів), а також часток студентів із нормальною 

постановою (65,22 % юнаків І-го , 52,46 %студентів ІІ-го, 48,39 % юнаків ІІІ-

го та 48,39 % студентів IV-го курсів). 

Відмінності стану біогеометричного профілю постави залучених до 

експерименту дівчат І-IV курсів мистецьких спеціальностей показали, що для 

20,47 % студенток-першокурсниць властивий низький рівень стану 

біогеометричного профілю постави, 37,01 % – середній, а 42,52 % – високий. 

Визначено особливості біогеометричного профілю постави 

представників різних спеціалізацій «фортепіано, оркестрові, струнні 

інструменти» (гра на фортепіано) (статична силова витривалість (R = 1,42), 

моторика рук (R = 2,17) коефіцієнт конкордації W = 0,912, (p < 0,01), а також 

спеціалізації «оркестрові струнні інструменти (гра на скрипці)» (моторика 

рук (R = 1,33), координація рухів плечей і передпліччя (R = 2,33), коефіцієнт 

конкордації W = 0,909 (p < 0,01). 

Експертне оцінювання професійно значущих якостей дало можливість 

визначити найбільш значущі професійні якості студентів спеціалізації 

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

(збереження природних рухів, посидючість, музично-слухова уява, зв’язок 
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музикальної уяви з діяльністю м’язів коефіцієнт конкордації, а також 

спеціалізації «оркестрові струнні інструменти (скрипка)» (чутливість 

пальців, плавність, еластичність рухів пальці, швидкість пальців, інтенсивна 

пальцева робота).  

У ході проведення констатувального експерименту простежено 

загальну тенденцію до погіршення фізичної підготовленості студентів за 

курсами. 

Дослідження тонкорухової координації студентів мистецьких 

спеціальностей показало, що найвищий показник зафіксовано серед дівчат І 

курсу спеціалізації «оркестрові духові та ударні інструменти, народні 

інструменти» (частини тесту «монтаж»   = 22,06 од.; (S = 1,63), тесту 

«демонтаж»   = 21,50 од.; (S = 1,47), найнижчий показник зареєстровано 

серед дівчат І курсу спеціалізації «фортепіано, оркестрові, струнні 

інструменти» (частини тесту «монтаж» 18,76 од.; (S = 1,54). 

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

мистецьких спеціальностей різняться залежно від досліджуваних 

спеціалізацій: розвиток тонкорухової координації найкращий у студентів 

спеціалізації «оркестрові духові та ударні інструменти, народні 

інструменти», найгірший – у студентів спеціалізації «акторське мистецтво, 

кінофотовідеосправа, теорія музики (р < 0,05).   

Результати констатувального експерименту були підставою для 

розробки концепції професійно-прикладної фізичної підготовки студентів 

У четвертому розділі «Концепція професійно-прикладної фізичної 

підготовки студентів спеціальності «Музичне мистецтво» представлена 

авторська концепція професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. 

Концепція включає: передумови (особистісні, біологічні, професійні, 

методичні); концептуальні основи (підходи, принципи, умови, технологію та 

компоненти ППФП. 

Мета авторської концепції полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

розробленні теоретико-методичних засад ППФП майбутніх фахівців 
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мистецьких спеціальностей. 

Розроблена концепція передбачала врахування таких загально 

методологічних принципів наукового дослідження, як: принцип єдності 

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

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

Автором в рамках концепції визначено організаційно-педагогічні та 

дидактичні умови її реалізації. 

Особлива увага була приділена розробки технології ППФП майбутніх 

фахівців музичних спеціальностей. 

Змістовими компонентами технології стали: мета, завдання, принципи, 

структурні компоненти (інформаційно-методичний, діагностично-

результативний, аналітико-прогностичний, корекційно-профілактичний, 

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

підтримувальний), методи, засоби й умови її практичної реалізації 

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

критерії ефективності. 

Визначено 3 етапи реалізації технології, спроєктовані на вирішення 

поставлених завдань ППФП студентів спеціальності «Музичне мистецтво». 

Технологія ППФП складається зі змістових модулів, які підлягали 

інтегруванню в освітній процес студентів освітньої програми «Музичне 

мистецтво» та застосуванню на всіх етапах технології. 

Модуль теоретичного спрямування забезпечує студентську молодь 

мистецького фаху теоретичними знаннями в галузі фізичної культури і 

спорту, сприяє підвищенню мотивації, прищепленню інтересу до рухової 

активності та формуванню потреб у ній. 

Слід відзначити, що в процесі теоретичних занять використовувались 

сучасні інтерактивні методи навчання, які спрямовані на стимуляцію 

пізнавальної діяльності студентів. 

Для підвищення рівня теоретичної підготовленості розроблена ІМП 

«Пазли здоров’я». 
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Структурований навчальний матеріал забезпечує конкретизацію, 

узагальнення та розширення знань, уможливлює посилення шляхом 

реалізації міжпредметних зв’язків теоретичної підготовленості студентів, 

активізацію інтересу до навчання, досягнення єдності освітнього процесу та 

підвищення ефективності фізичного виховання. 

Модуль практичного спрямування передбачає використання сучасних 

засобів і методів фізичного виховання з врахуванням спеціалізації студентів, 

стану їх здоров’я, інтересу та мотивів до занять ФКіС. 

Модуль практичного спрямування вирішує наступні завдання: 

удосконалення фізичної підготовленості, профілактики порушень постави; 

розвитку потреби систематичного використання засобів фізичної культури. У 

межах модуля практичного спрямування засоби фізичної культури 

реалізовано в урочних і позаурочних формах роботи. 

 Для досягнення позитивного ефекту ППФП студентів 

експериментальних груп розроблено комплекси вправ різної дидактичної 

спрямованості. 

Зміст комплексів вправ підлягав диференціації залежно від 

особливостей спеціалізацій «фортепіано, оркестрові струнні інструменти» 

(ЕГ1), «оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти» (ЕГ2), 

а також структури м’язової діяльності та функціональної специфіки. Фізичне 

навантаження добирали, зважаючи на результати попереднього рівня 

фізичного стану та шляхом змін умов виконання фізичних вправ, варіювання 

загальної кількості повторень і тривалості виконання фізичних вправ, зміни 

темпу виконання вправ з урахуванням індивідуальних особливостей 

організму студентів. 

Розроблена технологія ППФП передбачає сумарне об’єднання окремих 

елементів, їхній синтез і отримання внаслідок цього системи із 

властивостями цілісності, що співвідносне із побудовою інтеграції як 

взаємодії в ході всіх форм діяльності у межах освітнього процесу. 

Алгоритм реалізації технології ППФП охоплював: перший крок – аналіз 
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законодавчої бази, програмно-нормативних документів, структури ППФП; 

визначення вихідного рівня фізичного стану, теоретичної підготовленості. 

Другий крок – планування діяльності й інформаційно-методичне 

забезпечення ППФП у системі фізичного виховання, розроблення технології 

із застосуванням засобів ППФП залежно від професійної діяльності (гри на 

різних музичних інструментах); третій крок – аналіз і порівняння отриманих 

результатів; уведення видів контролю; розроблення практичних 

рекомендацій за результатами діяльності. 

У п’ятому розділі «Ефективність розробленої концепції професійно-

прикладної фізичної підготовки студентів спеціальності «Музичне 

мистецтво» подано результати формувального експерименту. 

Результати досліджень свідчать про покращення показників 

теоретичної підготовленості в експериментальних групах. 

Зафіксовано високу роботоздатність у 33,33 % дівчат ЕГ1 на тлі 

відсутності серед дівчат КГ1 осіб із високим рівнем. У 36,36 % юнаків ЕГ2 на 

тлі відсутності серед юнаків КГ2 осіб із високим рівнем і на початку, і 

наприкінці експерименту, а також зменшення у КГ2 юнаків із рівнем вище за 

середній із 30,00 % до 10,00 %. 

Аналіз РФЗ досліджуваних студентів: показав високий рівень РФЗ 

22,22 % дівчат ЕГ1, вищий за середній рівень – 10,00 % дівчат КГ1, середній 

рівень РФЗ – 60,00 % дівчат КГ1 та 33,33 % дівчат ЕГ1; високий рівень РФЗ 

виявили 27,27 % юнаків ЕГ2, вищий за середній рівень РФЗ – 10,00 % юнаків 

КГ2 та низький рівень РФЗ 10,00 % юнаків КГ2. 

Збільшився відсоток дівчат із нормальною поставою до 66,67 % в ЕГ1 

на тлі 30,00 % дівчат із відповідною поставою в КГ1; зменшення відсотка 

дівчат із порушенням постави до 44,44 % серед дівчат ЕГ1, зокрема із 

порушенням «кругла спина» до 11,11 %; збільшення відсотка юнаків із 

нормальною поставою до 54,55 % в ЕГ2 на тлі збільшення відсотка юнаків із 

відповідною поставою в КГ2 до 20,00 %. У юнаків ЕГ2 спостерігається 

зменшення відсотка юнаків із порушенням постави до 45,45 % у ЕГ2, 
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зокрема із порушенням «кругла спина» до 27,27 %, на тлі збільшення юнаків 

із порушенням постави до 80,00 % у КГ2. 

Визначено позитивні зміни у стані біометричног7о профілю постави в 

експериментальних групах. 

Підвищився рівень фізичної підготовленості, особливо у тестах, які 

відзначають розвиток сили. 

Простежено покращення результатів оцінювання спритності пальців 

рук, показників тонкорухової координації. Перевірка ефективності 

авторської концепції ППФП студентів спеціальності «Музичне мистецтво» 

показали її дієвість і можливість застосування у процес ФВ мистецьких 

спеціальностей.   

У шостому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 

подано підсумки дисертаційного дослідження, охарактеризовано та 

узагальнено результати дисертаційної роботи, окреслено їх теоретичну і 

практичну значущість, висвітлено дискусійні питання, порівняно наукові 

дані, які отримав автор, із наявними в наукових і методичних джерелах.  

Доповнено дані щодо професійно значущих якостей студентів 

спеціальності «Музичне мистецтво» спеціалізацій «фортепіано, оркестрові, 

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

інструменти» (Є. Йоркіна, 2011; І. Коновалов, 2014; П. Маринчук, 2018; А. 

Рязанцев, 2009). 

Набули подальшого розвитку, зазнали розширення та доповнення: 

 зміст ППФП студентів спеціалізацій «фортепіано, оркестрові, 

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

інструменти» у процесі ППФП, види контролю, а також критерії 

ефективності (П. Маринчук, 2018); 

 дані про мотиваційні пріоритети й інтереси (О. Андрєєва,                            

У. Катерина, 2014; О. Біліченко, 2014; Т. Круцевич, 2016), стан здоров’я                    

(А. Альошина, 2016; І. Випасняк, 2018; В. Кашуба, М. Дудко, Н. Носова, 

2015; І. Кенсицька, 2017; С. Футорний, 2015), фізичну підготовленість (Т. 
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Бондар, 2017; І. Випасняк, А. Шанковський, 2017; О. Куц-Бурдейна, 2018; В. 

Пічурін, 2017), рівень теоретичної підготовленості з фізичної культури 

студентів (О. Андрєєва, У. Катерина, 2014; Y. Imas, M. Dutchak, O. Andrieieva, 

V. Kashuba, I. Kensytska, O. Sadovskyi, 2018); 

 система знань щодо ППФП у системі фізичного виховання 

студентів мистецьких спеціальностей (Ж. Дьоміна, 2010; І. Коновалов, 2014; 

М. Коняєва, 2016; П. Маринчук, 2018; Т. Сабанцева, 2013). 

До спектра абсолютно нових наукових даних, що складають базис 

наукової новизни дисертації, а також є результатом виконання системного 

аналізу та застосування практичного досвіду з проблеми дослідження, 

належать:  

теоретичне обґрунтування й апробація концепції ППФП студентів 

спеціальності «Музичне мистецтво» спеціалізацій «фортепіано, оркестрові, 

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

інструменти», що містить передумови створення, підходи, мету, завдання, 

принципи, організаційно-педагогічні та дидактичні умови, етапи 

впровадження, критерії ефективності та шляхи її реалізації; розроблення 

алгоритму реалізації технології ППФП як практичного складника концепції; 

добір ергономічно доцільних поз під час гри на інструменті студентів 

спеціальності «Музичне мистецтво» спеціалізацій «фортепіано, оркестрові, 

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

інструменти»; установлення професійно значущих якостей 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). 

Загалом дисертаційна робота Асаулюк Інни Олексіївни за темою: 

«Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки 

студентів мистецьких спеціальностей» написана української мовою із 

дотриманням наукового стилю, що відзначається адекватним застосуванням 
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термінологічного апарату. Робота є цілісною і характеризується тематичною 

повнотою та розкриттям головної наукової ідеї автора. Надалі у роботі 

наукові та практичні положення логічні та достатньо обґрунтовані. Викладені 

ідеї та розробки, що належать співавторам чи іншим авторам, та критичний 

аналіз наукових поглядів інших авторів мають посилання на джерела. 

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації. 

В цілому позитивно оцінюючи дисертацію, слід відзначити окремі 

недоліки та зауваження: 

1. На наш погляд, у вступі та у висновках до І розділу недостатньо 

повно конкретизована проблема наукового дослідження. 

2. Для проведення формувального експерименту перевірки 

ефективності концепції ППФП студентів спеціальності «Музичне мистецтво» 

необхідно було б залучити більшу кількість студентів.  

3. У тексті дисертації необхідно було б розкрити особливості 

організації фізичного виховання у ЗВО мистецьких спеціальностей для 

якісного проведення аналізу динаміки показників фізичного стану студентів 

І-IV курсів і факторів, які впливають на його зміни. 

4. Із тексту дисертації не зрозуміло як визначили професійно 

значущі фізичні якості і професійно значущі якості, які підлягали експертної 

оцінки (табл. 3.45-3.50). 

5. У висновках до ІІІ розділу необхідно було узагальнити дані щодо 

показників, які можуть служити підставою для розробки концепції ППФП 

студентів мистецьких спеціальностей. 

6. Виникає питання, чому тема дисертації присвячена ППФП 

студентів мистецьких спеціальностей, однак концепція (рис. 4.1) розроблена 

для студентів спеціальності « Музичне мистецтво», на наш погляд, дана 

концепція можлива для організації ППФП для студентів всіх спеціальностей. 

7. Матеріали розділу 4.1.1. є підставою для обґрунтування концепції 

ППФП, тому його доцільно було б представити у ІІІ розділі. 
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