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Актуальність дисертаційної роботи. Студентський спорт має 

багатогранне та різноманітне значення для розвитку студентів у ЗВО на 

основі організації фізкультурно-спортивної роботи, підготовки та участі у 

фізкультурних та спортивних заходах. Організаційними особливостями 

студентського спорту є доступність і можливість займатися спортом в межах 

навчальних дисциплін з фізичного виховання та спорту, у позанавчальний час 

у спортивних секціях. 

Студентський баскетбол широко представлений на міжнародній 

спортивній арені: він внесений до програми Всесвітніх літніх універсіад, 

Європейських університетських ігор, також проводяться чемпіонати Європи 

серед закладів вищої освіти. Про його популярність свідчить про те, що у 

2012 р. було створено Міжнародну студентську баскетбольну лігу. В Україні 

команди закладів вищої освіти широко представлені у системі баскетбольних 

ліг, що складається з таких рівнів: суперліга, вища ліга, перша ліга, 

студентська ліга, юнацька ліга, аматорська ліга. Студентські команди беруть 

активну участь у територіальних та відомчих чемпіонатах, турнірах окремих 

організацій та установ. Участь студентської збірної команди України з 

баскетболу на Всесвітніх літніх Універсіадах залишає бажати кращого, що і є 

причиною пошуків нових методик та підходів до формування тренувального 

процесу та системи підготовки. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що 

дисертаційна робота Павленко Олексія Юрійовича «Комплексний підхід до 



організації діяльності баскетбольного клубу на базі закладу вищої освіти» 

відповідає вимогам сучасного суспільства, є актуальною і своєчасною. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Робота виконана 

відповідно до «Зведеного плану науково-дослідної роботи в сфері фізичної 

культури і спорту на 2011–2015 рр.» по темі 1.7 «Теоретико-методологічні та 

прикладні аспекти застосування інноваційних технологій у спортивному 

менеджменті» (№ державної реєстрації 0111U001719) та Плану науково-

дослідної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту 

України на 2016‒2020 рр. по темі  1.10 «Теоретичні та прикладні аспекти 

підприємництва у сучасному спорті» (номер держреєстрації ‒ 0116U001622). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертантом грамотно і 

логічно сформульовано структурні компоненти: мету, завдання, об’єкт і 

предмет дослідження, які, повною мірою, відповідають загальній 

проблематиці дослідження. Використаний у роботі комплекс методів є 

адекватним і відповідним тематиці дослідження та вимогам Міністерства 

освіти і науки України до кваліфікаційних робіт рівня дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі 

спеціальності 24.00.01 – «олімпійський і професійний спорт». 

Достовірність і новизна отриманих наукових результатів. 

Обґрунтованість та достовірність результатів дослідження обумовлені 

сукупністю методологічних і теоретичних позицій; аналізом сучасних 

підходів до вирішення проблеми; організацією експериментальної роботи з 

використанням комплексу методів дослідження, адекватних об’єкту і 

предмету, меті і завданням роботи; статистичною обробкою отриманих 

результатів та позитивним ефектом від впровадження. Сформульовані 

висновки у повній мірі відображають зміст проведених досліджень і 

відповідають завданням роботи. 

До найбільш значущих наукових результатів треба віднести те, що 

автором вперше: 



– обґрунтований і представлений комплексний підхід та напрями 

його реалізації в організації діяльності баскетбольних клубів; 

– продемонстровано, що запровадження клубної організації занять 

спортом, зокрема баскетболом,  сприяло становленню студентського спорту як 

глобального соціального явища, яке характеризується виявленою послідовністю 

подій: об'єднання людей, створення клубів, виникнення спортивних клубів, 

започаткування університетських спортивних клубів, проведення змагань між 

клубами закладів освіти країни, створення національних спортивних 

університетських асоціацій, запровадження міжнародних зустрічей спортивних 

студентських клубів, виникнення міжнародних спортивних асоціацій студентів, 

проведення комплексних міжнародних університетських змагань; 

–  узагальнені сучасні світові тенденції розвитку баскетболу у 

закладах вищої освіти: проведення регулярних загальнонаціональних змагань 

серед студентських команд з поділенням їх на групи відповідно до рівня їх 

спортивних досягнень та забезпечення; участь у національних студентських 

змаганнях переважно спортсменів, які не грають за професійні клуби; надання 

баскетбольними клубами повного спектру спортивно-тренувальних, 

фізкультурно-оздоровчих, додаткових та супутніх послуг широким верствам 

населення з активним їх залученням до співпраці;  

– здійснено всебічний аналіз та обґрунтовано напрями оптимізації 

участі студентів, команд закладів вищої освіти України у змаганнях з 

баскетболу: на найближчу перспективу     поступове обмеження 

представництва гравців професійних клубів у національному чемпіонаті 

серед студентських команд, чому сприятиме удосконалення регламенту 

змагань, поширення участі команд закладів вищої освіти в аматорських лігах; 

на віддалену перспективу   пріоритетність виступу у Студентській 

баскетбольній лізі, з представників якої мають формуватися національні 

збірні для участі у Всесвітніх літніх Універсіадах, поступове зменшення 

участі студентських команд у професійних та напівпрофесійних лігах;  

– визначений сучасний стан та обґрунтовані напрями підвищення 



ефективності забезпечення підготовки баскетбольних команд. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 

стратегічних напрямів реалізації комплексного підходу в організації 

діяльності баскетбольного клубу закладів вищої освіти для оптимізації  

участі у змаганнях та підвищення ефективності забезпечення підготовки 

баскетбольних команд, які передбачають диференціацію та інтеграцію 

спортивної і фізкультурно-оздоровчої діяльності. Матеріали дисертації 

можуть бути корисними для фахівців Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства молоді та спорту України, Спортивної студентської 

спілки України, департаменту олімпійських видів спорту Міністерства 

молоді та спорту України, Федерації баскетболу України, Всеукраїнської 

студентської баскетбольної асоціації, а також спортивних клубів закладів 

вищої освіти. 

Основні положення і результати досліджень впроваджено в освітній 

процес кафедри менеджменту і економіки спорту (червень, 2018 р.), кафедри 

спортивних ігор (червень, 2018 р.) Національного університету фізичного 

виховання і спорту України, в діяльність Спортивної студентської спілки 

України (червень, 2017 р.), департаменту організації  та проведення змагань 

Федерації баскетболу України (червень, 2018 р.), Всеукраїнської студентської 

баскетбольної асоціації (листопад 2016 р.), баскетбольної команди «Політех»  

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут ім. І. Сікорського» (грудень 2017 р.), що підтверджено відповідними 

актами (додатки Е, Ж, И, К, Л, М). 

Характеристика основних положень роботи. Дисертаційна робота 

складається із анотації, вступу, п’яти розділів, практичних рекомендацій, 

висновків, списку літературних джерел (220 найменувань, з них 91 іноземних 

авторів) та додатків (11), містить 20 таблиць та 19 рисунків. Дисертаційну 

роботу представлено на 247 сторінках. 

Автореферат відповідає змісту дисертації і розкриває основні 

положення дисертації. 



У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, вказано 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, а також визначено 

особистий внесок здобувача у спільно опублікованих наукових працях, 

подано інформацію про апробацію і впровадження результатів дослідження, 

окреслено етапи організації дослідження і визначено кількість публікацій 

автора за темою дисертації. 

Перший розділ роботи «Розвиток теоретичних і практичних засад 

спортивного руху, студентського баскетболу, клубів у закладах вищої 

освіти та їх відповідність сучасним потребам суспільства» присвячено 

теоретичному аналізу, систематизації та узагальненню даних літературних 

джерел за темою дослідження. Обґрунтовано діяльність спортивних і 

баскетбольних клубів закладів вищої освіти. На основі узагальнення наявних 

знань, передового світового досвіду, сучасного стану та потреб практики з 

розвитку спорту, спортивних клубів, баскетболу у закладах вищої освіти 

запропоновано комплексний підхід до забезпечення підготовки та участі 

баскетбольних команд у змаганнях на рівнях спорту вищих досягнень, 

професійного, резервного та масового спорту, з наданням переваги двом 

останнім напрямам спорту та фізичної культури. Багатогранність такого 

підходу обумовлює доцільність використання, замість більш вузького 

поняття «спортивний студентський клуб», терміну «спортивний клуб закладу 

вищої освіти». 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» надано 

відомості про методи, контингент учасників експерименту, етапи вирішення 

завдань. Відповідно до об’єкту, предмету, мети та завдань дослідження 

влучно підібрані такі методи: системний, діалектичний, аналізу та обробки 

інформації, історико-генетичний, компаративістський, PEST-аналіз, 

опитування, моделювання, математичної статистики. 

У третьому розділі «Узагальнення міжнародного досвіду організації 



студентських національних змагань, клубів, команд з баскетболу» були 

виявленні напрями реалізації комплексного підходу в організації 

студентського спорту, діяльності баскетбольних клубів закладів освіти у 

США, Російській Федерації, Австралії, Сербії та Іспанії. Спортивні клуби 

закладів вищої освіти яких займають важливе місце у національній 

організаційній структурі спорту. Вони задіяні у студентському спорті як 

складові резервного спорту; спорті вищих досягнень, зокрема у 

професійному спорті за наявністю необхідних фінансових ресурсів, та 

масовому спорті, як складові фізичного виховання. У разі виступу команди з 

назвою ЗВО у професіональних лігах, як правило, представництво у її складі 

студентів цих закладів незначне або зовсім відсутнє. До занять та роботи у 

баскетбольних клубах широко залучається населення, яке разом з 

представниками ЗВО здійснюють організаційне, кадрове, матеріально-

технічне, соціальне, наукове, медичне, інформаційне та фінансове 

забезпечення діяльності спортивного клубу та підготовки команд. Активна 

маркетингова діяльність сприяє як підвищенню іміджу ЗВО, так і 

покращенню привабливості співпраці з БК.  

У четвертому розділі «Сучасний стан та перспективи розвитку 

баскетболу у закладах вищої освіти України» автором обґрунтовано 

основні стратегічні напрями реалізації комплексного підходу в оптимізації 

участі студентів, команд закладів вищої освіти України у змаганнях з 

баскетболу визнано: на найближчу перспективу     поступове обмеження 

представництва гравців професійних клубів у Студентській баскетбольній 

лізі, чому сприятиме удосконалення регламенту змагань, поширення участі 

команд ЗВО в аматорських лігах; на віддалену перспективу     пріоритетність 

виступу СБЛУ, з представників якої мають формуватися національні збірні 

команди для участі у Всесвітніх літніх Універсіадах, поступове зменшення 

участі студентських команд у професійних та напівпрофесійних ліг.  

У п’ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів 

дослідження» представлено підтвердження даних про важливу роль та місце 



студентського спорту у спортивному русі на міжнародному та національному 

рівнях даними про розвиток спортивного клубу та баскетболу у 

студентському середовищі; з організаційно-правових форм спортивного 

клубу – узагальненням нормативно-правових актів, органів законодавчої та 

виконавчої влади, громадських організацій, які регулюють їх діяльність; з 

національних особливостей розвитку баскетболу – про студентські змагання 

та клуби.  

Набуло подальшого розвитку трактування поняття «спортивний клуб 

закладу вищої освіти», яке рекомендується застосовувати замість більш 

вузького поняття «спортивний студентський клуб», що обумовлено 

розповсюдженням спортивної та фізкультурно-оздоровчої діяльності закладів 

вищої освіти на значно більшу частину суспільства, не обмеженої часовими 

межами навчання. 

Новими даними є: вперше обґрунтований і представлений комплексний 

підхід та стратегічні напрями його реалізації щодо організації діяльності 

баскетбольних клубів, вперше  продемонстровано, що запровадження клубної 

організації занять спортом, зокрема баскетболом, сприяло становленню 

студентського спорту як глобального соціального явища; вперше узагальнені 

сучасні світові тенденції розвитку баскетболу у закладах вищої освіти; вперше 

здійснено всебічний аналіз та обґрунтовано напрями оптимізації участі 

студентів, команд закладів вищої освіти України у змаганнях з баскетболу; 

вперше визначений сучасний стан та обґрунтовано напрями підвищення 

ефективності забезпечення підготовки баскетбольних команд. 

У висновках дисертації викладено основні результати роботи, 

кількісні та якісні характеристики отриманих результатів з обґрунтуванням їх 

достовірності. 

Робота також містить практичні рекомендації та додатки, де 

відображені акти впровадження результатів. 

Основні положення дисертаційної роботи викладено у 17 публікаціях, 

серед них: 6 статей у фахових виданнях України, які включено до міжнародної 



наукометричної бази; 7 праць апробаційного характеру; 4 додатково 

відображають результати наукових досліджень. 

Зауваження щодо змісту дисертації та автореферату. В цілому 

позитивно оцінюючи дисертацію Павленко Олексій Юрійович, слід 

відзначити деякі зауваження, побажання і дискусійні питання: 

1. У третьому розділі “Узагальнення міжнародного досвіду організації 

студентських національних змагань, клубів, команд з баскетболу” Ви 

розглядаєте розвиток студентського спорту у таких країнах, як: США, 

Російська Федерація, Австралія, Сербія та Іспанія. Аргументуйте вибір цих 

країн? 

2. У четвертому розділі одним із компонентів розробленого Вами 

комплексного підходу є обмеження участі представників Вищої ліги у 

студентських змаганнях. Чи не знизить це обмеження рівень гри у баскетбол 

у Студентській лізі України та Всеукраїнських універсіадах?  

3. Однією з передумов розроблених Вами стратегічних напрямів 

реалізації комплексного підходу в організації діяльності баскетбольного  

клубу закладу вищої освіти визначено низький рівень виступу студентської 

збірної України з баскетболу на Всесвітніх літніх Універсіадах. Але у 

підпункті 4.3. Ви не висвітлюєте виступ студентської збірної України з 

баскетболу на Всесвітніх літніх Універсіадах, після впровадження Ваших 

досліджень. 

4. Потребує пояснення, який відрізок часу має на увазі здобувач 

стосовно найближчої та віддаленої перспективи реалізації на практиці 

запропонованих стратегічних напрямів удосконалення діяльності 

баскетбольних командна базі ЗВО. 

Однак зазначені зауваження не впливають на загальну позитивну 

оцінку роботи і не знижують наукову і практичну значимість отриманих 

результатів. 

 

 



Висновок 

 

Дисертаційна робота Павленко Олексія Юрійовича «Комплексний 

підхід до організації діяльності баскетбольного клубу на базі закладу вищої 

освіти», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і 

професійний спорт, є закінченою науково-дослідницькою працею, відповідає 

вимогам пунктів 9, 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567, 

а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата наук з 

фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і 

професійний спорт. 

 

 

 

 

 


