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В І Д Г У К 

офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента 

Денисової Лоліти Вікторівни на дисертацію Слобожанінова 

Павла Андрійовича «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІТНЕСУ ТА 

РЕКРЕАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», подану до захисту на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 

Актуальність дисертаційного дослідження та зв’язок із планами 

відповідних галузей науки.  

У сучасному освітньому просторі виникає необхідність підготовки 

професійно компетентних, соціально активних і конкурентоспроможних 

фахівців різних галузей, в тому числі фізичного виховання і спорту, здатних 

до професійного самовизначення і саморозвитку, готових забезпечити 

суспільству стійкий та успішний розвиток. Підготовка такого фахівця в 

системі вищої фізкультурної освіти  забезпечується якістю надання освітніх 

послуг, які базуються на впровадженні в навчальний процес інноваційних, 

прогресивних освітніх технологій, спрямованих на розвиток таких якостей 

особистості, як комунікативність, компетентність і компетенції. 

З огляду на це, рецензоване дисертаційне дослідження є своєчасним і 

перспективним. Його актуальність і доцільність зумовлені необхідністю 

подолання суперечностей, які виникають між 

- суспільною потребою у мобільних і висококваліфікованих 

фахівцях з фітнесу та рекреації і недостатнім рівнем сформованості 

професійної компетентності випускників вищих навчальних закладів; 

- необхідністю модернізації вищої освіти та нерозробленістю 

педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій; 
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- істотним підвищенням вимог вищих навчальних закладів до якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації та 

відсутністю навчально-методичного забезпечення  формування їх 

професійної компетентності із застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Тема дисертаційного дослідження відповідає тематичному плану 

наукових досліджень Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова з наукового напряму «Зміст освіти, форми, методи і 

засоби підготовки вчителів» (протокол № 5 від 27 січня 2004 року). Тему 

дисертації затверджено Вченою радою Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 15 від 25 червня 2013 

року) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 7 від 24 

вересня 2013 року). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Дисертаційна робота П. А. Слобожанінова  характеризується глибоким 

розкриттям досліджуваної проблеми, самостійністю у підходах до їх 

висвітлення, використанням комплексу теоретичних, емпіричних та 

експериментальних методів, що забезпечило вірогідність результатів та 

висновків експериментальної роботи, проведеної здобувачем.  

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного 

розділу, загальних висновків, 10 додатків, списку використаних джерел. 

Повний обсяг роботи становить 288 сторінок, з яких 19 сторінок анотації та 

211 сторінок – основний текст. Дисертацію ілюстровано 29-ма рисунками, 

вона містить 9 таблиць. Автором виконано змістовний аналіз вітчизняних та 

зарубіжних джерел з теми дослідження. Бібліографія складає 232 

найменування, з них 14 – закордонні першоджерела.  

Науковий апарат дослідження сформульовано чітко і правильно. 

Дисертантом визначена мета дослідження, яка полягає у виявленні, 

теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних 
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умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу 

та рекреації із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Відповідно до даної мети чітко визначено завдання, об’єкт (професійна 

підготовка майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації у вищих навчальних 

закладах) та предмет дослідження (педагогічні умови формування 

професійноїкомпетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій), обґрунтована 

методика проведення педагогічного експерименту. 

Наукова новизна роботи та теоретична значущість беззаперечні і 

становлять наукову цінність. Виявлено, теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням 

інформаційно-комунікаційних технологій; розроблено модель формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із 

застосуванням ІКТ, яка складається з цільового, теоретико-методологічного, 

змістового, технологічного та оціночно-результативного блоків;  уточнено 

структуру професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та 

рекреації, критерії, показники та рівні сформованості професійної 

компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації; удосконалено 

зміст навчальних дисциплін професійної підготовки майбутніх фахівців з 

фітнесу та рекреації у вищих навчальних закладах; подальшого розвитку 

набули форми, методи і засоби професійної підготовки майбутніх фахівців з 

фітнесу та рекреації у вищих навчальних закладах. 

Дисертантом проведено роботу щодо удосконалення понятійно-

категорійного апарату з проблеми дослідження, охарактеризовано 

визначення понять фізкультурної та інформаційної складових формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації. 

Уточнено зміст поняття «майбутні фахівці з фітнесу і рекреації» 

(розглядається як «студенти, які протягом певного періоду навчання у 

вищому навчальному закладі спрямовують свої зусилля на оволодіння 

кваліфікацією, що дозволить їм ефективно застосовувати у фітнес-діяльності 
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та рекреаційно-оздоровчій діяльності різні форми рухової активності з метою 

відновлення сил, збереження та зміцнення здоров’я різних верств 

населення». Введено в науковий обіг і охарактеризовано поняття «професійна 

компетентність фахівця з фітнесу та рекреації» та «формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням 

інформаційно-комунікаційних технологій», що розглядається як процес 

організації навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів за 

допомогою інформаційно-навчальних ресурсів, які забезпечують отримання 

якісної вищої фізкультурної освіти та подальшого ефективного здійснення 

фітнес-діяльності та рекреаційно-оздоровчій діяльності. 

Автором визначено структурні компоненти професійної 

компетентності майбутнього фахівця з фітнесу та рекреації, яка формується 

із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій: мотиваційно-

ціннісний, змістовий, діяльнісний та креативний. Визначено критерії 

(мотиваційний, когнітивний, процесуальний та особистісний), показники та 

рівні (високий, середній, низький) сформованості професійної 

компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації. 

У дисертації ґрунтовно охарактеризовано модель формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, яка складається з 

цільового, теоретико-методологічного, змістового, технологічного та 

оціночно-результативного блоків. Кожний блок має складові, які логічно 

пов’язані та ієрархічно структуровані. Запропонована модель засвідчила 

свою ефективність результатами педагогічного експерименту, який 

підтвердив, що ефективність формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням 

інформаційно-комунікаційних технологій забезпечується виявленими та 

теоретично обґрунтованими педагогічними умовами. Статистична обробка 

отриманих даних достовірно підтвердила позитивні зміни рівнів 

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та 
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рекреації за мотиваційним, когнітивним, процесуальним та особистісним 

критеріями. 

Вірогідність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій. 

Ознайомившись з дисертацією Слобожанінова Павла Андрійовича 

можна зазначити, що робота характеризується логічною структурою та 

послідовною побудовою, повною мірою висвітлює зміст визначених розділів. 

Висновки та рекомендації, сформульовані в дисертації, є достатньо 

обґрунтованими та достовірними. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження  П. А. Слобожанінова полягає в тому, що у навчально-виховний 

процес вищих навчальних закладів впроваджено педагогічні умови 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та 

рекреації із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, що 

підтверджено 4 довідками про впровадження, де зафіксовано теоретичну 

значущість та практичну цінність впроваджених наукових досягнень. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. 

Результати дисертаційного дослідження пройшли широку апробацію, 

висвітлені та обговорені на наукових конференціях різного рівня, 

опубліковані у фахових виданнях. Аналіз публікацій здобувача за темою 

дисертації (15 публікацій, з них: 1 навчальний посібник, 4 статті у наукових 

фахових виданнях України, 1 стаття у виданні, внесеному до міжнародних 

наукометричних баз даних, 2 статті у зарубіжних наукових періодичних 

виданнях, 7 статей у збірниках матеріалів і тез науково-практичних 

конференцій) дає підстави зробити висновок про те, що в опублікованих 

працях автора висвітлені його результати і рекомендації щодо їх 

впровадження.  

Таким чином, представлена дисертація є самостійним, 

оригінальним і завершеним дослідженням. Дисертант досяг 
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поставленої мети. Результати є новими і цінними як в 

теоретичному, гак і в практичному відношенні. 

Автореферат й опубліковані автором роботи з достатньою повнотою 

відображають зміст дисертації і сприяють дисемінації викладених 

в них ідей. 

В цілому позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження, вважаємо за 

доцільне висловити деякі зауваження і побажання, які загалом не впливають 

на остаточну оцінку роботи: 

1. На с. 43-45 автор зазначає доцільність для дисертаційного 

дослідження польського досвіду підготовки майбутніх фахівців з фітнесу та 

рекреації та доходить висновку, що «аналіз формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців.... із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій як науково-теоретичної проблеми засвідчив її 

актуальність та важливість для теорії і методики професійної освіти». В той 

же час, в аналізі навчального процесу закладів вищої освіти Польщі, 

наведеному переліку дисциплін, що викладаються в бакалавраті та в 

магістратурі відсутні дані щодо використання сучасних інформаційних 

технологій (або їх приклади) в процесі підготовки фахівців з фітнесу та 

рекреації. 

2. В анотації дисертаційної роботи зазначено, що було розроблено та 

впроваджено навчально-методичні комплекси на паперових та електронних 

носіях з дисциплін: «Оздоровчий фітнес», «Теорія і технології оздоровчо-

рекреаційної рухової активності» та «Фітнес-технології».  В роботі 

представлений Веб-сайт кафедри фізичної культури та основ здоров’я, на 

якому розташовані навчальні програми з професійно орієнтованих 

дисциплін. Бажано було би створити повноцінний освітній ресурс і надати 

доступ до електронних версій  розроблених навчально-методичних 

комплексів дисциплін, що позитивно вплинуло на результати начального 

процесу. 

3. Одним із завдань дослідження є експериментальна перевірка 

педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх 
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фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій. Для реалізації завдання дисертантом у 

співавторстві було розроблено комп’ютерну програму, яка підтвердила 

позитивні зміни рівнів сформованості професійної компетентності. Програма 

містить 7 валідних тестів, 6 з яких базуються на самооцінці студентів, 1 тест 

містить 39 питань з дисципліни.   В той же час, автором було удосконалено 

зміст навчальних дисциплін професійної підготовки майбутніх фахівців з 

фітнесу та рекреації у вищих навчальних закладах (с. 30). Бажано було би 

розширити тестові завдання за когнітивним критерієм та оцінити результати 

отриманих студентами знань з професійно орієнтованих дисциплін, що 

посилило би загальну наукову цінність дисертаційної роботи. 

4. Для оцінки достовірності відмінностей між результатами 

контрольної та експериментальної груп, які брали участь у педагогічному 

експерименті, застосовувався t-критерій Стьюдента, описаний на с. 118. 

Представлені позначення статистичних показників в формулі  

використовуються для генеральних сукупностей і відрізняються від 

позначень, прийнятих в описі вибіркових сукупностей. 

5. На с. 71 автор визначає, що «інформаційно-комунікаційні технології 

використовуються для обробки інформації», що не співпадає з думками 

фахівців, які акцентують увагу на тому, що інформаційно-комунікаційних 

технології використовують не тільки для опрацювання, але й для збирання, 

систематизації, зберігання, та передавання інформаційних даних. 

6. В роботі має місце неточність в описі формувального експерименту: 

на С. 7 – в експерименті брали участь студенти Львівського державного 

університету фізичної культури, Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова та Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича; на С. 206  - на формувальному етапі педагогічного 

експерименту брали участь студенти Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича і Львівського державного університету 

фізичної культури. 

7. В роботі зустрічаються орфографічні та стилістичні помилки, є 
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зауваження щодо оформлення окремих елементів дисертації відповідно до 

вимог: не всі скорочення представлені в переліку умовних позначень, 

некоректний опис формули на с. 117, в таблиці 3.1 відсутні позначення 

статистичних показників,  в додатку З  - анкета «Результати анкетування 

студентів вищих навчальних закладів» - відсутні одиниці виміру тощо. 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Висловлені зауваження мають рекомендаційний характер, не знижують 

загальної позитивної оцінки дисертаційного дослідження здобувача і є 

приводом для наукової дискусії.  

У цілому рецензована робота справляє позитивне враження глибиною 

теоретичного аналізу і новизною методичних пропозицій. 

Дисертаційна робота Слобожанінова Павла Андрійовича має 

теоретичне й прикладне значення і є завершеною, самостійно виконаною 

науковим дослідженням, де висвітлено нові наукові результати, що у 

сукупності дозволяють розв’язати важливу наукову проблему 

Вважаємо, що дисертаційне дослідження Слобожанінова Павла 

Андрійовича на тему «Формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій» відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24 липня 2013 року, а його автор Слобожанінов Павло Андрійович 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

 

 


