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У сучасному спорті вищих досягнень, в умовах постійного зростання 

суспільного значення змагального результату, і, як наслідок, загострення 

конкурентної боротьби, спостерігається стрімке ускладнення елементів техніки 

змагальних вправ у видах зі складною координаційною структурою рухів. В 

свою чергу, спроби форсування спортивної підготовки на її початкових етапах з 

метою передчасного навчання надскладним технічним елементам, притаманим 

рівню підготовленості спортсменів на етапі максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей, спричиняють до виникнення нових проблем та 

унеможливлення подальшого спортивного удосконалення (В.Н.Платонов, 1997-

2017; С.С.Ермаков, 2001-2014; Р.Ф.Ахметов, 2006-201 та ін.). 

Виконання складнокоординійних змагальних вправ висуває до  

спортсмена вимоги щодо ефективного розв’язання рухових завдань у 

стандартних та варіативних умовах змагальної діяльності, що актуалізує 

необхідність зберігати рівновагу тіла при виконанні рухової дії.  

Разом з тим, незважаючи на  увагу науковців до проблеми управління 

спортивними рухами шляхом використання механізмів регуляції пози тіла, які 

забезпечують ефективну реалізацію рухових дій у різних умовах 

статодинамічної стійкості спортсмена (В. Н. Болобан, 2013), наявність 

фундаментальних досліджень нейродинамічної організації моторної поведінки 

(Н.А.Бернштейн, 1947; П.К.Анохин, 1975; Л.В.Чхаидзе, 1970; В.И.Лях, 2006; 

Р.Р.Сили и др., 2007; В.Н.Платонов,2017; F. Bosch,2014; A. Mierau et. al., 2015; 

T. Muraoka et al., 2015; та ін.), статодинамічної стійкості тіла в різних видах 
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спорту (И. М. Гельфанд и др., 1962; В. С. Гурфинкель и др., 1965; 

В. Н. Болобан, 1990 – 2013; М. П. Шестаков, 2010; А. С. Слива и др., 2010; 

В. И. Усачев и др., 2010; N. Sarabon, 2012; S. P. Flanagan, 2012; A. Mierau et al., 

2015), факторів підвищення ефективності рухових дій спортсменів 

(А. Н. Лапутин, 1999; Р. М. Энока, 2000; О. М. Худолій, С. С. Єрмаков, 2011; 

Н. Г. Сучилин, 2012; Р. Ахметов, Т. Кутек 2013; В. В. Гамалий, 2013; 

Ю. К. Гавердовский, 2014; Д. Д. Донской, 2015; М. В. Гордєєва, 2015; В. Потоп, 

2015; В. Н. Болобан, 2017; И. Л. Лукашкова, 2017; T. Niźnikowski, 2013; 

K. Hoedlmoser и др., 2015; V. Potop et. al.,  2017), наукові знання щодо 

механізмів регуляції пози й положення тіла спортсмена не мають узагальненого 

концептуального характеру. 

Дисертаційна робота Литвиненка Юрія Вікторовича спрямована на 

розв’язання важливої для галузі фізичного виховання і спорту науково-

прикладної проблеми створення технології технічного вдосконалення на основі 

біомеханічних механізмів регуляції пози у різних умовах статодинамічної 

стійкості тіла. 

Актуальність роботи підтверджено і виконанням відповідно до теми 2.2.2 

“Удосконалення засобів і методів технічної підготовки кваліфікованих 

спортсменів” (номер державної реєстрації 0104U003839) Зведеного плану 

науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр. 

Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту; тем 2.15 “Управління 

статодинамічною стійкістю тіла спортсмена і системи тіл в видах спорту зі 

складною координаційною структурою рухів” (номер державної реєстрації 

0111U001726), 2.16 “Вдосконалення засобів технічної та тактичної підготовки 

кваліфікованих спортсменів з використанням сучасних технологій 

вимірювання, аналізу та моделювання рухів”  (номер державної реєстрації 

0110U002416) Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 

культури і спорту на 2011–2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, 

молоді та спорту, теми “Технічна підготовка кваліфікованих спортсменів на 
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основі моделювання раціональної рухової структури спортивних вправ” (номер 

державної реєстрації 0114U001531) тематичного плану наукових досліджень та 

розробок Міністерства освіти і науки України на 2014 – 2015 рр.; а також теми  

“Технічна підготовка кваліфікованих спортсменів на основі раціоналізації 

техніки виконання змагальних вправ” (номер державної реєстрації 

0116U002571) плану науково-дослідної роботи НУФВСУ на 2016–2020 роки.  

Дисертаційна робота, що викладена загалом на 498 сторінках (377 стор. 

основного тексту), складається зі вступу, семи розділів, висновків, списку 

використаної літератури та додатків. Робота ілюстрована 24 таблицями та 53 

рисунками.  

У вступі достатньо коректно обґрунтовано методологічний апарат 

дисертаційної роботи, в якій поставлено 5 послідовно пов’язаних завдань.  

Для розв’язання завдань дослідження автором використано широке коло 

методів теоретичного та емпіричного рівнів наукового дослідження, а саме 

аналіз і синтез, узагальнення, структурно-функціональний аналіз, теоретичний 

аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної літератури, 

узагальнення досвіду практики, вимірювання, педагогічне спостереження, 

педагогічний експеримент; кваліметрія, методи математичної статистики. 

Емпіричні дані отримані з використанням антропометрії, систем відеореєстрації 

й аналізу рухів спортсмена “Contemplas” (2D) та 3D-реєстрації рухів людини 

“Qualisys Motion Capture” із синхронізованими тензометричною платформою 

“Kistler” й електроміографією “Mega 6000”; стабілоаналізатору із біологічним 

зворотним зв’язком “Стабілан 01-2” та діагностико-тренувального комплексу 

“Sport Kat 650 TS” на базі рухомої платформи.  

Проблемне поле дисертаційної роботи окреслено у  її першому розділі 

“Управління рухами спортсменів у складнокоординаційних видах спорту”. 

Автором проведено ґрунтовний теоретичний аналіз спеціальної літератури, 

вивчено 415 літературних джерел, зокрема – 64 англійською мовою та мовами 

Європейського Союзу, в результаті якого встановлено недостатність наукового 
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знання щодо індивідуальних показників статодинамічної стійкості спортсменів, 

умов виконання спортивних вправ, та врахування їх при подальшій розробці 

відповідних технологій підвищення спортивно-технічної майстерності, а також 

відсутність даних, які б розкривали раціональні механізмами регуляції пози 

спортсмена в різних умовах статодинамічної стійкості тіла, підходи до їх 

формування та вдосконалення. 

До основних наукових здобутків автора варто віднести узагальнену 

характеристику програмованих спортивних рухів та специфіку їхньої реалізації 

в умовах водно-повітряного середовища (на матеріалі артистичного плавання), 

в умовах рухомої опори (на матеріалі вправ на гімнастичних кільцях), в умовах 

взаємодії тіл (на матеріалі стрільби в біатлоні) тощо та сполученнях різних 

умов статодинамічної стійкості спортсмена; виокремлення раціональних 

механізмів регуляції пози спортсменів в зазначених умовах з урахуванням 

індивідуальних показників здатності до збереження рівноваги тіла й необхідної 

біомеханічної структури техніки рухових дій; та визначенні окремих 

закономірностей регуляції пози тіла спортсменами в різних умовах 

статодинамічної стійкості; створенні концепції технічної підготовки 

спортсменів, що ґрунтується на урахуванні виявлених раціональних механізмів 

регуляції їхньої пози в різних умовах статодинамічної стійкості тіла, а також  

обґрунтуванні алгоритмів лінійно-розгалуженого програмування навчального 

матеріалу тренувальних програм як реалізаційної компоненти концепції 

технічної підготовки.  

Сукупність наукових результатів щодо вивчення взаємозв’язку між 

управлінням рухами спортсмена, статодинамічною стійкістю тіла, технікою 

рухових дій та методичними підходами до її вдосконалення в специфічних 

умовах реалізації програмованих дій із використанням сучасних 

інструментальних комплексів реєстрації й аналізу рухів для визначення 

найбільш ефективних механізмів регуляції пози та положень тіла спортсмена 

дозволяє відзначити теоретичну значущість поданої дисертаційної роботи. На 
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нашу думку, автором здійснено значне просування у розв’язанні важливої для 

теорії й практики підготовки спортсменів науково-прикладної проблеми 

необхідності створення технології технічного вдосконалення спортсменів на 

основі біомеханічних механізмів регуляції пози у різних умовах 

статодинамічної стійкості тіла. 

Слід відзначити також практичну значущість роботи, можливість 

використання її теоретичних результатів у підготовці кадрів галузі фізичного 

виховання і спорту та підвищенні їхньої кваліфікації, а створених автором 

алгоритмів лінійно-розгалуженого програмування навчального матеріалу, 

спрямованих на вдосконалення регуляції пози тіла в умовах водно-повітряного 

середовища, рухомої опори  і взаємодії тіл – у навчально-тренувальному 

процесі кваліфікованих спортсменів з артистичного плавання, спортивної 

гімнастики (вправи на кільцях) та біатлоні (стрільба) відповідно. 

Відповідність поставлених у роботі завдань та обраних методів 

дослідження, адекватна організація педагогічного експерименту, коректна 

статистична обробка результатів дослідження дозволяють зробити висновок 

про належний рівень достовірності отриманих результатів. Результати 

дисертаційної роботи не містять інформації про отримані результати у 

кандидатській дисертації здобувача. 

Основні результати  досліджень достатньо повно висвітлені у 23 статтях 

у наукових фахових виданнях України, однієї статті у науковому періодичному 

виданні, що включено до міжнародної наукометричної бази Scopus; та чотирьох 

 статтях у наукових періодичних виданнях інших держав. Результати  

досліджень також опубліковано в 11 працях апробаційного характеру та 

оприлюднено на наукових конференціях різного рівня.  

За результатами дослідження видано монографію “Регуляція пози 

спортсменів у складних умовах статодинамічної стійкості тіла”, що вона 

відповідає чинним вимогам та містить узагальнені результати наукових 
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досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України 

та інших держав. 

Матеріал, що викладено у авторефераті відповідає основним положенням 

дисертації.  

Результати роботи впроваджено у практику діяльності науково-

дослідного інституту НУФВСУ, освітні програми Центру підвищення 

кваліфікації та післядипломної освіти НУФВСУ, різних ДЮСШ та 

СДЮСШОР, а також спортивного клубу з художньої гімнастики (Бухарест, 

Румунія), що підтверджено відповідними актами. 

Разом з тим, змістовна і корисна для теорії та практики фізичного 

виховання і спорту робота не позбавлена недоліків. 

1. Мета дослідження, що її викладено у редакції “розробити та 

обґрунтувати концепцію технічної підготовки на основі раціональних 

механізмів регуляції пози спортсменів у різних умовах статодинамічної 

стійкості тіла”, має, на наш погляд, виключно прикладний характер та не 

віддзеркалює усіх отриманих результатів дисертаційного дослідження, зокрема 

суттєвих теоретичних надбань, якто узагальненої характеристики 

програмованих спортивних рухів та специфіку їхньої реалізації в різних умовах 

статодинамічної стійкості спортсмена, виокремлення раціональних механізмів 

регуляції пози спортсменів та визначення окремих закономірностей регуляції 

пози тіла спортсменами в різних умовах статодинамічної стійкості; 

2. Формулювання об’єкта дослідження як процесу технічної підготовки 

кваліфікованих спортсменів, на наш погляд, не охоплює усього проблемного 

поля, якісно розглянутого автором у оглядовій частині дисертаційної роботи. 

3. Практично зразкову, на наш погляд, архітектоніку завдань 

дисертаційної роботи порушено відсутністю безпосереднього взаємозв’язку 

третього та четвертого завдань. На нашу думку, доцільним було б введення 

додаткового завдання, пов’язаного із номенклатурою та змістом вимог щодо 

технічної підготовки кваліфікованих спортсменів з урахуванням раціональних 
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механізмів регуляції пози у різних умовах статодинамічної стійкості тіла.   

4. У формулюванні наукового результату щодо визначення актуальних 

тенденцій розвитку спорту вищих досягнень на сучасному етапі (на матеріалі 

складнокоординаційних видів спорту), які ґрунтуються на активному зростанні 

технічної складності змагальних програм, не вказано рівня наукової новизни. 

5. У другому розділі дисертаційної роботи „Методи та організація 

дослідження” не завжди коректно, на наш погляд, використовуються назви 

методів, що вони використані автором, спостерігається ототожнення методів 

наукового дослідження та методик отримання емпіричних даних.  

6. У тексті дисертаційної роботи не виокремлено задекларованих та 

опублікованих у наукових фахових виданнях України наукових результатів 

щодо тайського боксу та рукопашного бою.  

7. Недостатньо коректною нам виявляється редакція запропонованої 

автором дефініції “стан зовнішнього середовища”. 

8. Невдалим, на нашу думку, є формулювання назви п’ятого розділу 

дисертаційної роботи “Основні положення концепції технічної підготовки 

кваліфікованих спортсменів у різних умовах статодинамічної стійкості тіла”, 

оскільки воно вказує на умови технічної підготовки спортсменів, а не на умови 

діяльності у видах спорту. До того ж, на наш погляд, концепція, як 

задекларована кінцева мета дисертаційної роботи потребує цілісного розгляду. 

9. Незважаючи на завершений характер дисертаційної роботи та повне 

розв’язання її завдань, доцільним є окреслення можливих напрямів 

продовження досліджень за тематикою дисертації. 

10.  У роботі спостерігаються стилістичні та редакційні помилки, технічні 

неточності. 

Вказані недоліки не знижують наукової цінності роботи та не 

заперечують її наукових результатів, що у сукупності розв’язують важливу 

науково-прикладну проблему та можуть бути використаними у практиці 

фізичного виховання і спорту. 
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