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Актуальність дисертаційної роботи. Проблема розвитку і поширення 

різних видів спорту серед студентів на Україні завжди була і остається 

актуальною. Зокрема, це стосується баскетболу. Адже, як вважають фахівці і 

спортсмени в даному виді спорту, баскетбол виник і розвивався як гра, 

розроблена спеціально для студентів. Крім того, фахівці вважають, що у 

великому ступені баскетбол вимагає максимального прояву як фізичних 

якостей, так і когнітивних та нейродинамічних функцій. Баскетбол потребує 

також розвитку здатності до концентрації та перемикання уваги, роботи уяви 

та інтелекту, грамотного стратегічного і тактичного мислення. Для успішної 

гри в баскетбол необхідна здатність ясно мислити, коли все залежить від 

одного єдиного кидка і ризикувати, коли того вимагають обставини.  

Крім того, гра в баскетбол – це фізичне навантаження на всі м’язи, 

розвиток всіх фізичних якостей. За гру баскетболіст пробігає в максимальному 

темпі близько 5 км та витрачає 2200 кКал. Крім того, баскетбол, як і будь яка 

спортивна гра, – це фактор підвищення соціалізації людей. Саме тому 

поширення баскетболу серед студентів на Україні має важливе значення для 

розвитку як рухового арсеналу молоді, так і для підвищення спортивного 

рейтингу України на міжнародному рівні.  

Слід зазначити також, що студентський баскетбол є провідним в США – 

батьківщині баскетболу. Саме із студентського баскетболу вийшли 

найсильніші гравці НБА. Саме тому поліпшення якості організації 

студентського баскетболу на Україні має важливе значення для розвитку як 



масового баскетболу, так і баскетболу вищих досягнень. Найважливіший крок 

для поширення і розвитку студентського баскетболу – це створення 

баскетбольних клубів закладів вищої освіти. Якісна організація спортивної 

роботи з баскетболу, яку можна здійснити на базі баскетбольного клубу, - є 

запорукою спортивних успіхів. 

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 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). 

Наукова новизна. Дисертаційна робота представляється новою у світлі  

пропозиції обґрунтування організаційно-методичних основ розвитку та 

студентського баскетболу в Україні. До таких положень належать 

обгрунтування комплексного підходу та напрямів його реалізації в організації 

діяльності баскетбольних клубів, який передбачає забезпечення підготовки та 

участі у змаганнях команд закладів вищої освіти на рівнях спорту вищих 

досягнень, професійного, резервного та масового спорту. В роботі також 

продемонстровано, що запровадження клубної організації занять спортом, 

зокрема баскетболом, сприяє становленню студентського спорту як глобального 

соціального явища. Крім того, автором узагальнено сучасні світові тенденції 

розвитку баскетболу у закладах вищої освіти та здійснено всебічний аналіз та 

обґрунтовано напрями оптимізації участі студентів, команд закладів вищої 



освіти України у змаганнях з баскетболу на найближчу та віддалену 

перспективи 

Таким чином, представлена автором робота відповідає сучасним 

методологічним вимогам до фундаментальних наукових досліджень, у тому 

числі – до наукових досліджень у спорті. Розроблені автором рекомендації 

визначають новизну, достовірність, науковість роботи. 

У зв'язку з цим можна зробити висновок, що наукова новизна роботи 

О.Ю. Павленко не викликає сумнівів, охоплює найбільш проблемні аспекти 

сучасної спортивної науки і містить ряд положень, які є новими для 

методологічних, теоретичних і експериментальних положень теорії і методики 

олімпійського спорту. 

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. 

Дисертаційна робота відповідає паспорту спеціальності 24.00.01 – 

олімпійський і професійний спорт. У ній вирішена важлива проблема сучасної 

теорії та методики олімпійського спорту – розробка та застосування 

організаційно-методичних засад розвитку студентського баскетболу на основі 

створення та вдосконалення роботи баскетбольних клубів у закладах вищої 

освіти на Україні. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Усі наукові положення, висновки і рекомендації, які 



сформульовані в дисертації, достатньою мірою обґрунтовані 

експериментальними даними, відповідають меті та завданням роботи. Ступінь 

достовірності отриманих результатів забезпечується тривалістю і кількістю 

експериментальних досліджень, використанням в роботі сучасних методів, які 

відповідають вимогам наукової метрології, застосуванням адекватного 

завданням комплексу діагностичної апаратури. 

Достовірність отриманих результатів забезпечується адекватністю 

методів меті та завданням роботи, достатнім обсягом і репрезентативністю 

емпіричного матеріалу, коректністю статистичної обробки даних із 

застосуванням сучасних комп'ютерних програм. 

У дослідженні з питань оптимізації участі команд ЗВО у змаганнях 

респондентами були 168 учасників Студентської баскетбольної ліги України 

2015‒1016 рр.: 126 спортсменів, 28 тренерів, 14 організаторів та арбітрів 

змагань. Для визначення впливу різних факторів зовнішнього середовища на 

спортивний клуб та використання ресурсного потенціалу ЗВО у забезпеченні 

діяльності БК та підготовки баскетбольних команд було проведено 

опитування представників 76 ЗВО, команди яких беруть участь у СБЛУ.  

У дослідженнях використаний великий діапазон теоретичних та 

педагогічних методів дослідження. Відповідно до об’єкту, предмету, мети та 

завдань дослідження застосовували такі методи: історико-генетичний; 

компаративістський; PEST-аналіз; опитування; моделювання; математичної 

статистики. 

Це забезпечує високий рівень наукової обґрунтованості положень, які 

розроблені в дисертації.  

Характеристика основних положень роботи. Дисертаційна робота 

складається із анотацій, вступу, п’яти розділів, практичних рекомендації, 

висновків, списку літературних джерел (232 найменування, з них 86 

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

Дисертаційну роботу представлено на 248 сторінках загального обсягу. 



У вступі обґрунтована актуальність роботи, зв'язок роботи з науковими 

програмами, темами, визначені мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження, 

представлені методологія дослідженні, рівень наукової новизни і практична 

значимість роботи, відображено особистий внесок автора, наведено дані про 

апробацію роботи та впровадження отриманих результатів в практику. 

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.  Для підвищення ефективності та результативності спортивної 

клубної діяльності принципового методологічного та практичного значення 

набуває реалізація комплексного підходу в організації діяльності СК із 

забезпечення підготовки та участі значно більшого кола населення, ніж 

представників ЗВО,  у змаганнях, які стосуються спорту вищих досягнень, 

професійного, резервного та масового спорту. Необхідність врахування 

взаємодії усіх суб’єктів цього явища обумовлює використання замість більш 

вузького поняття «спортивний студентський клуб» терміна «спортивний клуб 

закладу вищої освіти».   

У другому розділі «Методи та організація дослідження» надано 

відомості про методи, контингент учасників експерименту, етапи вирішення 

завдань.  

У третьому розділі «Узагальнення міжнародного досвіду організації 

студентських національних змагань, клубів, команд з баскетболу» описано 

комплексний підхід до організації студентського спорту, СК ЗВО, виявлений 

у провідних країнах з розвитку баскетболу. У всіх розглянутих країнах 

організовано регулярні студентські баскетбольні турніри з розподілом 

якомога більше команд університетів на групи з урахуванням рівня спортивної 

майстерності гравців та спроможності закладів освіти забезпечувати їхній 

тренувальний процес та участь у змаганнях. Наприклад, у Національній 

асоціації студентського спорту США виступає 1700 команд, у чемпіонаті 

Асоціації студентського баскетболу Російської Федерації – 800 команд, в 

Австралійських студентських іграх – 105 баскетбольних команд. Визначено, 

що за команди, які беруть участь у студентських змаганнях, виступають 



переважно спортсмени, які не грають за професійні або напівпрофесійні 

клуби. У разі виступу команд з назвою ЗВО у національних баскетбольних 

лігах, зазвичай, представництво у її складі студентів цих закладів незначне або 

зовсім відсутнє. Винятком у такому підході є США, де команди ЗВО грають 

тільки у студентських чемпіонатах. Аналіз передового світового досвіду 

сприяв виявленню сучасних тенденцій розвитку студентського спорту та 

баскетболу.  

У четвертому розділі «Сучасний стан та перспективи розвитку 

баскетболу у закладах вищої освіти України» представлено результати 

дослідження забезпечення підготовки та участі у змаганнях баскетбольних 

команд ЗВО. Участь студентських команд України у міжнародних 

студентських турнірах має несистематичний характер, обумовлений 

недостатньою фінансовою забезпеченістю, та характеризується низьким 

рівнем їх конкурентоспроможності. На Всесвітніх літніх Універсіадах 

українська збірна команда спроможна втручатися у боротьбу за нагороди за 

умови представлення основною національною командою (2005 р.), але це не 

сприяє досягненню її головної мети – успішний виступ на чемпіонатах Європи 

та світу. Залучення до студентської збірної команди гравців клубів Суперліги, 

які тільки навчаються у ЗВО і не виступають на регулярній основі за 

студентські команди (2017 р.), не дає відчутної спортивної переваги порівняно 

з підходом, який передбачає участь в Універсіаді переважно представників БК 

ЗВО (2013 р.) і який є притаманним для США та Російської Федерації  

У п’ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 

представлено три групи даних, одержаних у ході дослідження.  Отримали 

підтвердження дані про важливу роль та місце студентського спорту у 

спортивному русі на міжнародному та національному рівнях  даними про 

розвиток СК та баскетболу у студентському середовищі; з національних 

особливостей розвитку баскетболу – про студентські змагання та клуби; зі 

змагальної діяльності студентів, баскетболістів – про різновекторну участь 

команд ЗВО у змаганнях; з ресурсного забезпечення СК, підготовки 

баскетбольних команд – про залучення матеріальних та нематеріальних 

ресурсів ЗВО; з організаційно-правових форм СК – узагальненням 

нормативно-правових актів, органів законодавчої та виконавчої влади, 



громадських організацій, які регулюють їх діяльність. Набуло подальшого 

розвитку трактування поняття «спортивний клуб закладу вищої освіти», яке 

рекомендується використовувати замість більш вузького поняття «спортивний 

студентський клуб». Новими даними є: обґрунтований і представлений 

комплексний підхід та стратегічні напрями його реалізації в організації 

діяльності БК; продемонстроване сприяння запровадження клубної організації 

занять спортом, зокрема баскетболом, становленню студентського спорту як 

глобального соціального явища.  

У висновках дисертації викладено основні результати роботи, кількісні 

та якісні характеристики отриманих результатів з обґрунтуванням їх 

достовірності. 

Викликає інтерес представлена в дисертації запропоновані 

організаційно-методичні засади розвитку студентського баскетболу на Україні 

шляхом створення баскетбольних клубів у закладах вищої освіти.  

Повнота викладу матеріалів дисертації в роботах, які опубліковані 

автором. 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. 

В опублікованих роботах і авторефераті досить повно викладено 

питання розробки організаційно-методичних засад розвитку студентськго 

баскетболу на Україні шляхом створення і поширення баскетбольних клубів у 

закладах вищої освіти. Дисертація та автореферат написані грамотно, 

лаконічно, науковим стилем. Зміст автореферату відповідає змісту дисертації. 

Зауваження щодо змісту дисертації та автореферату. Поряд із 

зазначенням позитивних аспектів дисертації ми змушені зробити наступні 

зауваження. 

1. На наш погляд, бажано б було більш детально розкрити історико-

генетичний метод дослідження, чому йому було надано перевагу серед інших 

історичних методів дослідження. 

2. В роботі недостатньо обґрунтовано необхідність розвитку баскетболу 

на Україні шляхом створення баскетбольних клубів у закладах вищої освіти як 



умови розвитку у студентів певних рухових якостей, психофізіологічних 

можливостей, когнітивних здібностей тощо. 

3. В роботі не представлена економічна складова створення та розвитку 

баскетбольних клубів у закладах вищої освіти на Україні. 

4. Бажано було б представити в роботі більше конкретно цифрового 

матеріалу. 

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. 
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