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СУЧасниЙ ринок працi мас тенденцiю до замiни фiзичноi роботи
людини машинами i роботами. Taki масштабнi змiни безпосередньо пов'язанi'

з технологiчним шроривом XXI столiття. Комп'ютернi технологii, штучний

iнтелект, нанотехнологii, розвиток вiртуальноi реальностi та генноi iнженерii

ДИКТУЮТЬ НаМ HoBi затребуванi професii. Нинi багато опецiальностей

втрачають свою akTyыIbнicTb i витiсняються сучасними технологiями. Саме

тому Iт-професiт все бiлъше стають популярними на ринку працi i

користуються попитом серед молодi.

ПРОфесiя фахiвцiя з IТ-технологiй мае свою специфiку i вiдрiзняеться

вимогамИ, ЩО пред'явлЯютьсЯ до психiчноi i фiзичнОi пiдготовки фахiвцiв.
ОСОбЛИВОСтi пов'язанi з тим, що фахiвцi IT галузi здебiльшого ведуть

малорухомиЙ спосiб життя, що призводить до виникнення сутулостi,

викривлення хребта та погiршення кровообiry. kpiM того, тривале

знаходження бiлЯ MoHiTopY комп'ютера збiлъшуе навантаження на зоровий

аналiзатор, внаслiдок цього з'являсться схильнiсть до розвитку
короткозоростi, знижу€ться зiр, розвиваеться синдром (сухого ока)). Тривала

одноманiтна робота позначаеться i на психiчному здоров'i майбутнiх

бакалаврiв комп'ютерних наук. Зазвичай вони не охочi до спiлкування,

РiЗНИХ видiв комунiкацiй, замкнутi, сором'язливi, а це означае, що студенти-

бакалаври можуть пiддаватися депресiям та нервово-психiчнiй напрузi.

У ЗВ'яЗКУ З цим виникас необхiднiсть пошуку шляхiв уникнення
порушеНъ у cTaHi здоров'Я майбутнiх бакалаврiв коМп'ютернИх наук, як пiд



Час навчання, так i в процесi гrрофесiйноТ дiяльностi через формування у них

здорового стилю Itиття. З огляду на зазначене, дисерташiя Парфiненко

Тетяни Олексiiвни с досить своечасною. iТ актуальнiстъ нале)ttFIо

обгрунтовано у змiстi дисертачiТ.

Щослiдження виконано згiдно з планом науковоi роботи кафедри

валеологiт Харкiвського нацiонального унiверситету iMeHi В.н. Каразiна на

ТеМУ <Вивчення ефективностi впровадження систеN,Iи формування

ЗДОРОВ'яЗбере;кувального свiтогляду та реалiзацiТ здоров'яорiснтованого

супровоДу навчалЬно-вихоВFIого процесУ (Др 01 l 7U00482B, 20 l1-20l 9 рр.).

,Цисертаuiйна робота Парфiненко Т.О. характеризусться глибоким

РОЗКРИТТЯМ ПРОблеми форп,rування здорового стилIо життя майбутнiх

бакалаврiв комп'ютерних наук' доцiльнiстю наукових пiдходiв до iT

висвiтлення, грунтовною практичною перевiркою отриманих результатiв, Тх

cyTTCBoIo теоретичною i практичною значУщiстю. Висновки випливають зi

змiстУ дисертаЦiйного дослiдлtення, Тх об'сктивнiсть i новизна не виклИкаЮТI)

суштнiву.

основний змiст дослiдження вiдображений у 14 наукових прачях (з

них l1 - одноосiбнi): 7 - статей у фахових виданнях УкраТни, 1 - стаття у
закордонному виданнi, б матерiалiв апробацiйного характеру.

ЩИСеРтацiя складаеться з анотацiТ, вступу, трьох роздiлiв. висновкiв до

роздiлiв, загальних висновкiв, списку використаних д}керел

(ЗВ8 найменувань, з них 9 iноземною мовою) та 12 додаткiв на 38

cTopiHKax. Щисертацiя мiстить 9 таблиць, 11 рисункiв. Загальний обсяг

дисертаЦiТ становИть 2] 5 cTopiHoK, iз них основного тексту - 1 в l cTopiHKa.

слiд указати на достатItю апробацiю i географirо tsIIровадження

РеЗУЛЬТатiв ДИсертацiЙного дослiд>ttення Парфiненко Тетяни ОлексiТвrrи"

Практична значущiсть роботи полягае у можливостi застосувенrIя ii
ТеОРеТИЧних поло)кень i практичних напрацювань щодо (lоршлування

ЗДОроВоГо стилю }киття майбутнiх бакалаврiв комп'ютерних FIayK у гrроцесi

ПРОфеСiЙНоi пiдготовки. OcHoBHi положення та результати дослiдження



впроваджено у ocBiTrriй процес Харкiвського нацiонального унiверситету

iMerri В" Н. Itаразiна, Харкiвського державFIого унiверситету харчування та

торгiвлi, Сумського педагогiчного унiверситету iMeHi А. С. N4aKapeHKa

ПiвденноукраТнського нацiонального педагогiчного унiверситету iMeHi

К. Д. Ушинського, Львiвського державного унiверситету фiзичноТ культури

iMeHi IBaHa Боберського,

У першому роздiлi <<Теорети.tнi основи дослiд;кення проблеми

формування здорового стилю }киття>> авторкою схарактеризовано стан

розробленостi проблеп,rи форьтування здорового стилю }киття майбутнiх

бакалаврiв комп'ютерних наук у педагогiчнiй TeopiT i практицi, розкрито

cyTHicTb феномену <здоровиli стиль життя майбутнiх бакалаврiв

комп'Iотерних наук)), схарактеризовано складники, визнаLIено критерii.

показники та piBHi сформованостi здорового стилю життя майбутнiх

бакалаврiв коп,rп'ютерних наук у процесi професiйноi пiдготовки.

На нашу думку, заслуговус на увагу проведений автороп,t аналiз етапiв

становлення уrliцня про здоров'я i здоровий спосiб життя" який дозволив

визначити змiст та структуру здорового стилю }Itиття майбутнiх бакалаврiв

комп'}отерних наук у процесi професiйноТ пiдготовки.

ABTopKoto визначено змiст здорового стилlо життя rrлайбутнiх

бакалаврiв комп'ютерних наук як iнтегральноТ якiсноi характеристики

особистостi, шо посднус цiннiснi установки, прагнення до

здоров'язберея<ення, набутi знання про здоров'я i здоровий спосiб життя,

умiння усвiдомленого Тх використання у процесi професiйноТ дiяльностi та

реалiзуеться через систему внутрiшнiх i зовнiшнiх проявiв особистостi для

гармонiзацii власноТ iндивiдуальностi iз соцiумом.

У другому роздiлi <<N4оделtовання процесу (lорп.лування здорового

стилю >ttиття майбутнiх бакалаврiв кошлп'ютерних наук у процесi професiйнсlТ

пiдготовки> дослiдницею розроблено i теоретично обгрунтовано модель

формування здорового стилю життя майбутнiх бакалаврiв комп'Iотерних

наук у процесi rrрофесiйноi пiдготовки, здiйснено моделIовання процесу



формування здорового стилю життя, описано особливостi реалiзацii моделi

формування здорового стилю життя майбутнiх бакалаврiв комп'ютерних

наук у процесi професiйноТ пiдготовки.

Заслуговуе на увагу розроблеrrа i теоретично обгрунтова}Iа \.,Iодель

формування здорового стилю життя майбутнiх бакалаврiв комп'ютерних

наук у процесi професiйноТ пiдготовки, яка базуеться на системному,

особистiсно-орiснтованому, дiяльнiсному, холiстичному й аксiологiчному

пiдходах та загальнодидактичних i спеuифiчних принципах навчання, шо

забезпе.Iуtоть формування здорового стилю }киття п,rайбутнiх бакалаврiв

комп'ютерних наук у процесi професiйноi пiдготовки.

У третьому роздiлi <Експериментальна пepeBipr<a ефективностi плоделi

формування здорового стилю }киття майбутнiх бакалаврiв коN,Iп'Iотерних

наук у процесi професiйноТ пiдготовки>> експериN{ентально перевiрено

ефективнiсть моделi формування здорового стилю х{иття майбутнiх

бакалаврiв комп'ютерних наук у процесi професiйноТ пiдготовки.

Загалом, пошуки Парфiненко Тетяни ОлексiТвни спрямованi на

визначення показникiв (когнiтивний, мотивацiйний, поведiнковий,

рефлексивний) i piBHiB (високий, середнiй, низький) сформованостi

ЗДоровоГо стилю життя п,rаЙбутнiх бакалаврiв комп'tотерних наук у процесi

гrрофесiйноi пiдготовки.

Щисертанткою було експериментаJIьно перевiрено модель формування

ЗДорового стилю життя маЙбутнiх бакалаврiв комп'tотерних наук у процесi

професiйноТ пiдготовки. N4атематичний аналiз пiдтвердив ефективнiсть

ЗапропонованоТ моделi. В експериментальнiЙ групi Mipa Сомера дорiвтrtовала

D:0.419З67 , rцо свiдчить про сильний статистично значущий зсув у

експериментальнiй групi.

У загальних висновках здiйснено теоретичне узагальнення проблеми

формування здорового стилю життя майбутнiх бакалаврiв комп'ютерних

наук та запропоновано новий гriдхiд до if розв'язання через теоретичне

обrрунтування й експериментЕuIьну [epeBipKy вiдповiдноТ моделi формування



ЗДорового стилю }киття плайбутнiх бакалаврiв комп'tотерних наук у проllесi

ПрофесiЙноТ пiдготовки. Результати дослiдхtення засвiдчили ефективнiсть

Вирiшення поставлених завдаI{ь та дозволяють сформулIоRати TaKi висновки:

Щисертаrrirо ПарфiнеFIко Тетяни ОлексiТвни оформлено вiдповiдтlо до

чинних виlч{ог до TeKcTiB наукового характеру, виконано на високому

МеТОДичноМУ piBHi, iЙ притаманна послiдовнiсть, системнiсть. наукова

новизна й суттсве практичне значення.

Змiст автореферату iдентичний основним положенням дисертацiТ

Парфiненко Тетяни Олексiiвни.

В цiлому, дисертацiя е закiнченою HayкoBoto роботою, шо вiдповiдас

ПаСПОРТУ Спецiальностi 1 3.00.04 - теорiя i п,tетодика професiйноТ освiти.

Позитивно оцiнtоtочи дисертаuiйне дослiдження Парфiнегtко Тетяни

ОЛеКСiТвнlr, слiд наголосити на окремих зауваженFIях, якi мо}куть стати

ПРеДМеТоМ ДИскУсiЙ пiд LIac захисту, & також висловити oKpeMi побах<ання:

1. У ПершоМУ роздiлi авторка аналiзуе етапи становлення вLIенFIя про

ЗДоров'я та здоровиЙ спосiб життя вiд стародавнiх часiв до сьогодення.

BBarkacMo цей матерiал здебiльшого загальновiдомим, rцо не потребус

висвiтлення в окремому параграфi.

2. У роботi авторка зазначае. шо здоровий стиль }Itиття сприймасться

Не тiльки як високиЙ piBeHb фiзичного розвитку особистостi, а ше як психi.tно

ЗаДОВОЛениЙ стан iT сприЙняття себе у couiyMi i професiТ, тому варто у роботi

бУлО НаВести результати аналiзу науково-психологiчноi лiтератчри ш{одо

дослiджуваноТ проблепли.

3, На вiдмiну вiд тексту дисертацiт у авторефератi дуже коротко

ОбГрУнтовано педагогiчtтi умови та особливостi [х реалiзацiТ в ocBiTHboMy

процесi.

4. У дисертацiТ пiд час статистичного аналiзу не роздiлено результати

У ВiдповiДностi до закладiв вишоТ освiти, якi складали базу дисертацiйного

дослiдження.



ВОДНОчаС, Варто зазначити, що висловltенi заува}кення не с

ПрИнцИПовиN,{и, вони мають рекомендацiйний характер i суттсво FIe

ВПЛиВаIоТЬ на загальFIу позитивну оцiнку наукового дослiдrкення Тетяни

ОЛексiТвни Парфiненко, не зF{ижуtоть його високоТ теоретичноТ та практичноТ

ЦirrНОсТi ЩоДо формування здорового стилю життя майбутнiх бакалаврiв

коN,lп'ютерних наук у процесi професiйно пiдготовки.

lисертацiя Парфiненко Тетяни Олексiiвни <Формування здорового

СТИЛЮ }КИТТя маЙбУтнiх бакалаврiв комп'Iотерних наук у процесi професiйноТ

ПiДгОтОвки>> е саN{остiйнип,t, завершеним науковим дослiдхtенням. що

заслуговус на позитивну оцiнку та вiдповiдае 9, 1I, \2, 13, 14 <Порядку

ПРИСУД>ttення наукових ступенiв>, затверд}кеного постановою Кабiнету

N4iHicTpiB УкраТни вlд24.0].20lз Р. ,\Ф 567, а iT авторка - Парфiненко Тетяна

заслуговус на присуд}кення наукового ступеня кандидата

педагогiчних наук зi спецiальностi l3.00.04 - теорiя i методика професiйноТ

освiти.
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