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1. Оцінка роботи здобувана у процесі підготовки дисертації: 
виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального 
навчального плану. Індивідуальний та навчальний плани аспірантом 
Самохваловою 1.10. виконані у повному обсязі.

2. Актуальність теми дисертаційної роботи. Підтримка і 
покращення здоров’я людини є одним із найважливіших завдань кожної 
держави, що підтверджується на світовому, національному та інституційному 
рівнях. Останній обумовлює важливість в межах освітньої галузі усіляко 
забезпечувати пріоритетність збереження і поліпшення здоров’я молоді. 
Зазначене актуалізує різноманітні науково-педагогічні дослідження, 
пов’язані зі здоров’язбереженням та руховою активністю, яка є основою для 
здорового способу життя. Наукове обґрунтування, апробація та практичне 
впровадження в систему фізичного виховання студенток ЗВО 
експериментальної програми розвитку рухових якостей студенток в умовах 
професійної підготовки на акмеологічних засадах визначають актуальність і 
практичне значення дисертаційної роботи.

Отже вибір теми дисертаційної роботи «Акмеологічні засади розвитку 
рухових якостей студенток закладів вищої освіти в умовах професійної 
підготовки» є на часі, а визначена у роботі проблема потребує свого 
вирішення.

3. Зв’язок роботи з науковими програми, темами, планами.
Проблема дослідження пов’язана з тематичним планом науково-дослідної 
роботи кафедри теорії і методики фізичної культури Навчально-наукового 
інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка за темою: «Теоретичні та методичні 
основи фізкультурної освіти різних груп населення» (номер державної 
реєстрації 011611000900, 2016-2020 рр.), де автором визначено акмеологічні 
засади розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти.

Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою радою 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
(протокол № 3 від 20 жовтня 2020 року).

4. Наукова новизна одержаних ре
- уперше



-  теоретично обґрунтовано структуру та зміст програми розвитку рухових 
якостей студенток ЗВО в умовах професійної підготовки на акмеологічиих 
засадах, що включає теоретичний та організаційно-практичний блоки;

-  обґрунтовано доцільність урахування акмеологічиих засад до розвитку 
рухових якостей студенток ЗВО в умовах професійної підготовки;

-  систематизовано форми, засоби та методи фізичного виховання 
студенток ЗВО в умовах професійної підготовки з урахуванням 
акмеологічиих засад розвитку в них рухових якостей (проблемні лекції, 
лекції-візуалізації, лекції з використанням асоціативних зв’язків, 
індивідуальна робота з формування акме-якостей (здоров’язбережувальні 
проекти, творчі роботи акмеологічної спрямованості, популяризація ЗСЖ у 
соцмережах), практичні заняття з фізичної культури у ЗВО залежно від 
медичної групи за станом здоров’я, секційні заняття з настільного тенісу, 
волейболу чи силового фітнесу залежно від медичної групи за станом 
здоров’я, засоби неформальної освіти (спортивно-масові заходи, 
фізкультурно-оздоровчі заходи));

-  розроблено інформаційну систему «Рух -  це життя» для розвитку 
рухових якостей студенток ЗВО в умовах професійної підготовки на 
акмеологічиих засадах.

Підтверджено:
-  недостатність рівня рухової активності студенток;
- тренд погіршення показників фізичного стану молодих жінок;

позитивний вплив занять фізичною культурою і спортом на фізичні
підготовленість, працездатність, функції серцево-судинної та дихальної 
систем людського організму;

необхідність врахування біологічної циклічності функцій жіночого 
організму та стану здоров’я при плануванні системи фізичного виховання 
студенток закладу вищої освіти у процесі їх професійної підготовки на 
акмеологічиих засадах;

особливості використання різних форм, методів та засобів фізичного 
виховання для розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти в 
умовах їх професійної підготовки;

показники загального фізичного стану студенток при оцінці 
ефективності програм з фізичного виховання студентської молоді.

Доповнено і розширено: результати практичного досвіду розвитку 
рухових якостей студенток ЗВО в умовах професійної підготовки;

-  матеріали про особливості динаміки загального фізичного стану 
студенток ЗВО та його окремих компонентів;

- результати наукових розвідок про важливість урахування фаз ОМЦ 
(біологічної циклічності функцій жіночого організму) при плануванні 
фізичних навантажень у фізкультурно-оздоровчому процесі;

- експериментальний матеріал щодо наявності сприятливих та 
несприятливих фаз ОМЦ жінок під час інтенсивної рухової активності;



-  методики організації та проведення занять у відповідності до фізичної 
підготовленості студенток, їхніх морфофункціональних та індивідуально- 
психологічних можливостей;

- матеріали про форми, методи й засоби фізичного виховання щодо 
розвитку рухових якостей, поліпшення стану фізичного здоров’я, 
забезпечення гармонійного розвитку особистості на засадах акмеологічного 
підходу.

5. Практичне значення дослідження полягає у впровадженні в 
систему фізичного виховання закладів вищої освіти експериментальної 
програми розвитку рухових якостей студенток ЗВО в умовах професійної 
підготовки на акмеологічних засадах; у розробці інформаційної системи «Рух 
-  це життя», яка містить лекційні матеріали, мотивуючі відеоролики та 
добірку вправ для практичних занять у різних ЗВО; у розробці програми 
секційних занять з волейболу для студенток ЗВО (упроваджений в практику 
комплекс вправ для розвитку швидкісно-силових якостей гравців 
студентської жіночої волейбольної команди, який передбачає чотири групи 
вправ -  швидкісні вправи з опором та без (біг з чергуванням високої та 
низької інтенсивності, човниковий біг), вправи з обтяженням та опором для 
вибіркового розвитку сили окремих м’язових груп, стрибкові вправи з 
обтяженням та без обтяження, вправи з м’ячем для поліпшення технічної 
підготовки).

6. Повнота викладення матеріалу дисертації у наукових 
публікаціях. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 
опубліковано в 22 наукових і навчально-методичних працях (із них 6 -  
одноосібні): 10 статей у фахових виданнях України, 1 статті у закордонній 
колективній монографії, 7 матеріалів апробаційного характеру, 4 навчальні 
посібники.

7. Ступінь обгрунтованості наукових положень. Основні положення 
та результати проведеного дослідження апробовані на наукових заходах 
різних рівнів, зокрема, міжнародних науково-практичних конференціях: 
«Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних верств населення» 
(Суми, 2016); «Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання» 
(Краматорськ, 2016); «Наукова діяльність як шлях формування професійних 
компетентностей майбутнього фахівця» (Суми, 2019), «Інноваційний 
розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри 
змін» (Суми, 2020), «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних 
груп населення» (Суми, 2020), «Current trends and factors of the development of 
pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries» (Lublin, 
2020).

Матеріали дисертаційного дослідження доповідалися й 
обговорювалися на засіданнях кафедри теорії і методики фізичної культури 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
(2018-2020 рр.).

8. Cmруктураі зміст дисертації, завершеність та відповідність
встановленим вимогам щодо оформлення. Дисертація складається з



анотацій, переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновків, 
списку використаних джерел (293 найменувань, із них 5 -  іноземними 
мовами) та 17 додатків на 90 сторінках. Дисертація містить 39 таблиць та 73 
рисунки.

Загальний обсяг дисертації становить 360 сторінок, із них -  
238 сторінок основного тексту.

Дисертаційна робота відповідає усім вимогам щодо оформлення 
дисертаційних робіт.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації відсутні.
9. Загальний висновок

Дисертаційна робота Самохвалової Ірини Юріївни «Акмеологічні 
засади розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти в умовах 
професійної підготовки» на здобуття ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 017 -  Фізична культура і спорт за своїми актуальністю, 
науково-теоретичним рівнем, новизною постановки та розв’язанням проблем, 
практичним значенням відповідає вимогам пунктів 9, 11-14 Порядку
присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з 
Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 
30.12.2015, № 567 від 30.12.2015, № 943 від 20.11.2019) та Порядку 
проведення експерименту з присудження доктора філософії, який 
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. 
№ 167.
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