
BIДгyк
oфiцiйIroгo oпoItеI]Ta Ila .цисеpl'aцiйну poбoTy BaсиЛеItкo Mapини Mикoлaiвни

нa Tемy (.l.еoреTивнt t мeтoдиянi зaсaди пpoфесiйнoi пiдгoтoвки мaйбyтнix

фiтнес-щeнеpiв y зaкпa,цaх виЦoi oсвiти>' пo'Цaнy нa здoбyття наукoвoгo

сTyIlеня докTopa Пе.цaгolrчних нayк зi спецiaльнoстi 13.00.04 _ теoptя l

метoдикa пpoфeсiйнoi oсвiти.

Aктyaльнiсть теNtи дисертaцii. Aктyальнiсть дисеpтaцiйнoгo

,цослi'цження ЗyмoBленa сучaсEolo opi€нTaцilo пpiopи:геTiB суспirrьствa нa

З.цоpoBий спoсiб lкиття тa, вiдпoвiднo бypxливий poзвиТoк фiтнес-iнлyстpiТ

в УкpaТнi, Цo BиIс[икaс соцiальний зaпит на фaхiвцiв нoвoi фopмauii, здaтниx

нa.цавaти якiснi фiтнес-пoслци насеJIеIIнЮ. Paзoм з тим, aктyaJrЬнlсть

обpaнoТ темaтики BиJIBЛЯсTЬся й y неoбxiднoстl Bиpllrrення BDк]IиBих

пpoтиpiuь, якi буЛo BиЯвЛеrro дисеpTaнTоМJ зокPемa: Bимolaми сyспiльства тa

p,"ny npuui дo ефективнoi пpoфeсiйнoi пiДгoтoвки мaйбyтнix фiтнес-

'p.""pi, 
^ 

i не.цoстaтнiм piвнем сфopмoвaнoстi ixньoi пpoфесiйноТ

кoмпетентнoстi; пpoцесa\lи pефopмyвaння сyчаснoj Bищoi l кo.пи Ta

не.цoсTaTнiм ix }paхyBaнняN'I у пpoфссiйнiй пiДгoтовцi мaйбyтнix фiтнес-

ТperrеpiB y зaклa.цах вищoi oсвiти; iснyrонoю пpaкTикoю пpoфесiйнoi

ni,,o'o"n, пlайбутнix фiтнeс-тpeнеpiв тa несфоpмoвaнiстю в Укpаiнi

TеopеTиI(o-MеToдoлоriчнотo пiдrpyнтя для pеaлiзaцii цiсТ пiдгoтовки у вишiй

шrnoni; .'.p"*ouaнiстю вищоi oсвiти нa rвpопrйськy iнтегpaцiю та

не.цoсTaтнlм ypaхyвaннЯм ПoЗиTиBI]цx здoбyткiв свiтoвorо дoсвiду в цapинt

пiдготовки кaдpiв 'Цпя фiтнес-iндyстpii y вiт,{изняних Зaклa.цaх вищoТ oсвiти'

Aвтop дoво.Цить, щo пpофесiйнa пiдгoтовкa мaйбyтнix фiтнес-тpенеpiв у

зaкla.цax вищoI oсвiти стaлa пpедМетoM JIи[]е oбмеженoj кiltькoстi Дoслiд'жень

вiтчизняниx i зapубlтtних нayкoвцiв, хoчa п{aс неабиякий iнтеpес з бoкy

oсвiтян тa рoбoтo,цaBцiB. Мoжнa сTвrp,ц)кyвaTи, щo aктyaльtriсть

]lисеpтauiйнoro дoслiдження € беззаПеpечнoto i виlливaс з необx.iлню1

po.poб,",,,nu, нayкoBoГo oбtрyнтування, експеpиМентaцьнoi пеpеBlpки Тa

"nр"uo*""n" 
системи пpoфеciйнoТ пiдroтoвки майбщнix фiтнес-тpенеprв у

зaклa,цaх вищoi oсвlти.

[исepтaцiйнa рoбoтa викoнaнa вi,дцoвiДнo Дo Звс.ценoго ппaну H,{P y

.-у.i 6i.,unoi oyno.,уpn i спopтy нa 20ll-2015 poки Зa TеМoю 3.1

<У'цoскoнaлення пpoГpaмнo-HopMaTиBltиХ oсI]oв фiзивнoгo BихoBaIlня B

нaBчаJIьниx зaклa.цaю) (Nl деpжpeсстpaцii 01l1U00l7зз) Тa пЛаHy наукoвоi

pобoти HУФBCУ Аa 2016-2020 pon,, .u '"*u', кaфедpи здopoв'я, фiтнесy i



pекpraцiТ (TеoреTикo-МrToДоЛoГiчнi Зaсади oз,цopoвrlo-prкpеaцiйEoi руxoBoi

aкTиBнoстi piзних гpyП нaсеЛеtll{я) (Nl деprкpеeстpauii 01 16U001630)

Cтупiнь oбrpуlrтoBalrосТi наyкоBих ПoЛoя(el{Ь' вtrсцовrсiв i

peкомeнлаuiй. У .ЦисеpтaЦiйrIо;vtу .Цоспi.Цження-з.Цiйсненo Дoоить ПoвниЙ та

i""оi'n,ri анaniз нaукoвoi oбтpyнтoвaнoстi пpoбпеl'tи як y вirнизнянiй' тaк t

зaрyбitкяiй нaуЦi. Aвтopolt poзГЛянyTo Ta BиЗнaчеllo виxiднi нaУкoвi

nй,у'ou' ,," poзpобitи системи пpoфссiйнoi пiлroтoвки мaйбутнix фlтнес-

'oi"lo'", ЗакЛaдa; вицоi oсвiти' зoкpеNla Bи.кPеN..ено пoзитивlti здобутки

свiтового тa вiтчизнянoгo дoсвiдy пiдгoтовки, виЗнaчешo соliальн;rr-l зaпит

pиякy [paцi, сTpyктypy rlpoфесiйнoi кoпrпетентностi тaкиx фaxiвцiв,

общунтовaнo кoнЦептyaльнi зaсaди пpофесiйнoi пiдroтoвки.

УсiнayкoвrПoЛo)кеIlнЯ,BисI]оBкиipеttoмeндaцiI'яrtiсфоplryлъовaнty

,цисеpтaЦii, дoсTaTнЬoю мipoю oбLтyнтoвaнi сксlrеpипlентaЛЬниМи дaни\{и.

вiдпoвiдaють ]\'Iе,П Ta заB'цaнням poбoти' Cтупiнь вipoгiдносTi oTриMaних

pезуlьтaтiв зaбeзпеuусться тpивa;riстто тa кiлькiстlо ексПеpиlrIснTaJIЬHиx

,цoслiДrкень' Taк. дoс-,rlдrкеннЯ Тpива]Iо E poкiв тa тpyнТyBaЛосЯ нa пiдстaвi

lnn,,u** 690 стy,aентiв, 3i1 на1 кoвo-педаroгiчн их npаliвникiв тa 39

poбoтодaвцiв, Poбoтa пpoведенa з BикopисТaннЯм сyЧaсниХ методiв, якi

вi.цповi'цаtоть BIIмoraм IraукoBoi метpoлoгii, ЗaсТoсyBаllllям a.цеIватнoгo

зaBДaнням кoмП'цексy вa:ri'цниx дiaгностичниx MеTol{ик. Aвтoрoшt ЗaсToсoBaнo

великий дiaпaзoн теopетичllих Ta експеpИl'lенTaJIьних метoдiв ,цoслi'д'ження:

теоpети,rний анa'тiз тa yЗaгaЛЬнення 'IiTеpaT)?l]юi o"."o",' '"'oni1:.'j::,^'::J

метод; aIтal-riз .цoкyMеlITfu,Iъних мaтеpia:riв тa iнтеprtет.pес1.pсlB; Де'цукTиBI]ии'

аксioмaтиvний, гitloтетикo.дедyктивний, iндуктивlrий NIе'IOДи; сисTе$lниЙ

метoд, фopмaлtзaцLя l'цеaЛtзaцiя тa педaгoriчrrе \toДе'i]юBaння; aнкеTyBaнIlя'

l"(еTo'Il ексПеpТllиx oцiнolt; псдaroгiчний експеpиltент; :tесTyBaння (диДaкти.;не

тa rtсиходiaгнoстичне) Ta N{еТоДи сTaTиcТики' oтже, дoстовipнiсTь oТpиМaниx

резyльтaтiв зaбеЗ е.lyсться a.цeкBaTнiстю метo,цiв lvlетi i зaвлaнням poбoти.

достaтнilr oбсЯrоI'1 1 pепpезевтa:.ивнiс'rю емпipи.rнoгo матеpia:ry. кopекTнiсТ}о

сTaTисTичнoi oбpoбки дaниx iз зaстосyвaнняl'I сучaсllиx комп'roтсpниx

пporрaM.
Кpiм тoго, poбoTa М1сTиTЬ .цoсТaTню кiпькiсть uифpовoгo i гpaфirнoгo

*"'"pЬy (56 тaблиuь тa 71 pисyнoф' який oфopмЛенo Hzl,lе)книM rlино]v{, lцо

.цaс можпивiсть иаoЧ}tоIo yяBJ-Iення Пpo oщимaнi pеЗyЛъТaТи.

Hayкoвa rIoBIIзнa .цoсlri,цrкевня, вцсrrовкiв i pекомerrлauiй. Hayкoвa

новизнa,цoслiДженняfloflяIа €BТoN{y,щoaBToрoNlвПepшесфopьrylьoванотa

нayкoвo oбгрyнToBaнo TеopеТичнi тa метoдичнi зaсaди пpoфесiйнoi



пiдIoToBttи N{айбyTнix фiтнес-тpенеpiв y Зaклa,цax BиЩoi oсBrти, ЗoкpeМa:

poзpоблeнo системy пpoфесiйнoi ПiДГoToBки мaйбyтнix фiтнес-тpенеprв y

ЗaкЛaДax вищoj oсвiти; oбщyнтoвaнo aBTopськy кoнЦепцiro пpофесiйнoТ

пi.цroтoвки мaйбутнix фiТнес-TpенеplB y

с lpyк lуpy пpoфeсiЙнoТ коМЛе' lеHl l toсI i

фopllyеться y зaкJla.цaХ вищoi oсвiти; cTBopенo .цiarнoсти.tний iЕсТp},МеIrТapй

.цля oЦiнIoBання piвнiв сфopмoванoстi пpoфесiйнoi кoмпетентнoстi l,{айбyTнix

фiтнес-щенеpiв. Aвтоpoм BиЗIlaченo зм1сToB1 хapакTеpис:гики поняTь:

<пpофесiйна Пi,цIoтоBка мaйбyтнix фiтнес-тpенepiв y заклa'цax вищoi освiти",

<пpофесiйнa кoмпетентнiсть MaйбуTнiх фiтнес-тpенеpiв, щo фopмyсться y

зaкЛa,цaх виЦоТ освiти>, кфiтнес-щeнеp>, <мaйбутнiй фiтнес-тpенер,l.

<фiтнес.пoслyга>, BarклиBиМ с те' щo y poбoтl ,цoПoвненo знaннЯ щoдo

iстopи.rниx aспектiв станoвлення сисTeМи Пpофесiйнoi пiдroтoвки мaйбyтнiх

фiтнeс-тpенepiв в Укpaiнi тa oсoбЛиBоcTей пpофесiйноi пi'цгoтoвки мaйбyтнix

фiтнес-тpенеpiв y зaкЛaДax вищoi oсвiти CШA тa каIrади, Bеrrикoт Бритalrii,

кDaiн €вpoПейськoгo Сoюзy тa Aвстpaлii. Здoбyвa.rем y.Цосконaлеrro змiст,

фopIutи i метoди пpoфесiйнoi пiдгoтовки майбyтнix фiтнес.тpенеptв у зaкЛaдax

вищoi oсвiти, а Тaко){t зpoблeно Певний внесoк y Пo.цaпьшиЙ poзBитoк

ПoЛo)кeнЬ що.цo зaсTocуBaння сyнасних iнтеpaктивних тa iнфopмaцiйно-

кoмyнiкaцiйних техI{oЛoI1и ПpoЦес1 Мoнlтopинrу pезyльTaTиBнocTl

ПDoфесiйнoi ПiдIoToBки N{aйб}Tнiх фiтнес-тpенеprв y Заклa,цаx BиЩo1 oсB1Tи'

Taким чином, змiстовнe нaПoBненIlЯ пyнкTlв нayкoBol

NIaс фyн,цaменTаЛЬне теopеТиЧне Ta I]paкTичне З}iaЧеннЯ

пpoфесiйнot oсвiти.

Пoвнoтa BикЛaдy мaтеpiaлiв дисepтацii y рoботах, якi oпyблiковaнi

aBTopoм. oсновнi pезyлътати дoспiдlteнь .цoсиTЬ пoBllo висвiтленo y 37

IrayкoBиx пpaЦях, сеprд якиx: l мoногpaфiя, 16 стaтей y нayкових фаxoвиx

Bидaннях Укpаiни, 6 сTaTей у ви.цaнняx, щo внeсенi .цо MDкIrаpo.цHих

нayкoN'IеTpичних баз дaних, оepед ниx 3 стaттi у зapyбixниx фа'roвиx

видaн}ях; 12 cтaтeй у збipникаx мaтеpiaлiв кoнфеpенцiй тa iнrrrиx видaнняx, l

нopмaтивний дoкyмент, 1 кoмп,roтеpнa пpoГpaМa.

Кiльк iсгь ,  oбся l  тa  lм i с t  дpyкoBаHих пpаuЬ B iдПoB lЛаюlЬ

Укpaiни щo.Цo пyблiкaцiй oснoBнoГo змiстy дисepтaЦii нa здoбyття нayкoBoГo

сTyпеня ДoкTopa нayк i нaдaroть aвтоpoвi пpаво rrублiuногo зaxистy

дисеp Гашl| .

Прaктиurrс значeння o.цrр)+(alrих pеЗyлЬTaтiB. Пpaктияна знaчиМlсТь

дисеpтацiйногo дoслi.цження Ilе BикЛика€ сумнiвiв. oскiльки aвтоpoм

"npouuo*"no 
системy пpoфесiйнoi пiдготовки мaйбyтнix фiтнес-тpенеpiв та

зaкЛa.цax вищoi освiти; Bизнaченo

]\1aиб) тчl\ фl lнес-Tpе|- lеplB. tцo

нoвизни.цiйснo

.цЛя пе.цaГoГrки

вимoгам MoH



ГаЛyзевий
BиxoвaннЯ!

ЛЮ.цI{ни>):

стaн.цapT Bищoi oсBiTи пiДГoтoвки З ГaЛyЗi знalrЬ 0102 <Фiзичне

сПopт i з.цopoв'я ЛЮ,цини) За пaпpяMoм 6'010203 <Здopoв,я

oсвiтнъo-квaлiфiкaцiйну xapaктеpистикy, oсвiтньo-пpoфесiйнy

пpоГpaму тa зaсoби ,цiaгностики якoотi вищoi oсвtти (квалiфiкaцiя

3475 "Фirнес-тpе|Jеp, , :  Пj .цгoтoBЛеHо \ ' lоHoГpaфi lo  . .Лpoфесiйна п iдгоtoвкa

мaйбyтнix фiтнeс-тpенеpiв y зaклaдaх Bищo1 oсвlTи: TеоPш Ta меTo'цик0);

сTBopенo нaвuaльнo-метoдиuнi кoмПЛекси з 'цисЦиплiн (BсТyп ,цo

спецiaльнoстi>i, <<Фiтнес-технoлoгii>, <Пpoфесiйнa пtайстеpнiстьl'.

<Pекpеацiйнi теxнoлorii>, кПpaктикa Зa ПpофiЛем мaйбyтньoi poбoти> тa

<oзнaйoмчa ПpaкTикa))' a Taкoт( кoМП'loTерI{y ПpoГpaмy <BСl: пе:{aгогiчнa

дiaгнoстикa piвнiв офopмoвaнoстi пpoфесiйнoi кoмпетентнoстi майбyтнix

фiтrrес-щеrtеpiв> (y спiвaвтopствi з Л' П. Сyшeнкo та B. o. Iвченкo oTpиМaнo

CвiДоцтвo пpo pеестрацiro aBTopсЬкoГo пpавa нa твip ]Yq 80629 вiд 30.07.2018,

видaне УпpaвлiнняN{ .цеpжaвниx pесстpaцiй,{епapтaментy iнтелектуальнoi

влaснoстi Мiнiотеpотвa екoнoмi,rнoгo poзвиткy i тoргiвлi Укрaiни)' Mатеpiали

,цосл iдження vожy t  ь  бyr  и ви кopистанi  нayковo-пеДагot  i . l  ниvи пpaшiвникаvи

пpи ствopеннi IlaBч.шIЬниx посiбникiв, MеTo.цичниx pекoмендaцiй з

пpофесiйнo оpiснтoвaниx .цисциплiн, сTy.цeнTaMи y пpoЦесi rriдгoтoвки

нaукoвo-лoслiлних rа квалiфiкаu iйних poбi r .  HаyкoBиr i  tвopsиx пpoекr iв .  а

тaкoк y системi пiдвищенrrя квалiфiкaцii фaxiвцiв вiдпoвiднoгo пpoфiлto.

Pезyльтaти poбoти BПpoBaД;(eнo y нaв.raпьний пpoцес пpoвiдних закладlв

BиЦоi oсBiTи Укpaiни, щo лi.цтвеp.пжyсться Bl.lПoB]д.ниMи aкTаМи

вПp0зa.цження.
Maтеpiaли дисеpтaцiйнoгo Дoс[rдження oПpиЛlоД}lено aBTopoМ нa

бaraтьоx мiжнapодниx i pегioнaпьниx конфеpенцiях, щo сB1,цчи:гь Пpо lпиpоке

oПPи l  юДHенH я аBтopoN' l  pеЗуЛЬтaт iв poбotи '

Сл iл п i lкресли rи.  Lцo ДисеpТаuiя в iдлoвiдас ПaсПopl}  Ha) кoвоТ

спeцiaльностi 13.00.04 тeoрiя i МеToдикa Пpoфесiйнoj oсвiти,

Oцiнкa змiстy дпсеpтaцii, ii зaвеprпення B цiJroN,|y та iдентинностi

змiсту aвтоpефеpaтy й oсIroBнItх пoЛ02кеHь дисеpтацii',{исepтaцiйнa

pобoтa oфоpмлена згi.цнo 'цirочих BиMoг' cк]]a,цaсTься З al]oтaцl1 yкpalнськolo и

aнrлiйськoro МoBаMи' BсТyПy' шrести poздlлiв. виснoвкiв. сПискy Bикopистaниx

дtкеpел (628 нaйменyвaнь), 14 До.цaткiв' Заraльний oбсяг дисepташii сIaноBиTь

544 сrop iнки.  сеpеД Hих 40-  с top iнoк o(HоBHolo rексtу '  Дисеptrшiя  v iс tить

56 тaблиць тa ? l pисyнoк.

Pобoтa мaе ПoсЛi.цoBrry бyлoвy, якa вiдoбpaжаe лoгiкy та зьtiст

здiйснeнoгo дисepтaцlЙнolo дoсЛ1.ф1{ення.

ПеpIпий poздiл ПpисBяЧенo TеopеTичHомy aнaлiзy стaнy рoзpoбленoстi



пpoблеМи Пpoфесiйнoi пi.цГoToBки },faйб)"Тlrix фiтнес-щенеpiв B yмoвax

pефopмувaння вищoi oсвiти; З,ясyBaннЮ lсTopиЧниx пеpедyl{oв сTaноB[rIlня

систeми пpофeсiйнoi пiдгoтoвки фiтнес.тpeнеpiв y ЗaкЛa'цaх вищot oсвiти;

poзtФиTTю сyтностi дефiнiцiй зaraльнoгo Tа сПеЦlaлЬI]olo кoI{TексTy

пpофeсiйнoТ пiдгoтoвки мaйбyтнix фiтнес-тpенеpiв y Зaклaдaх вищoi oсвiти.

lle мoжнa не ПoГo,циTися З aBTopoN{ Пpo Те' щo кoЛo наyкoBих lIrTeресrB y

.raстинi пpoфесiйнoi oсвiти y сфepi фiзиннoi кyльтypи i споpтy с

p iзнoплановою'  Pазoм з  tим.  г  oчеBилt]иv .  щo шiq iснo ' i  tе t - 'p iТ  iпpактиt<и

пpoфесiйноi r-riдгoтoвки мaйбyтнix фiтнес.тpенеpiв y зaклa,цaх Bищoi oсBiTи t{е

iсн) . .  oснoвниr l  lЛ 'oбy lкoМ пеpшогo poзл iлу  \ ' l o )} t t lа  BBажa|и реТеЛЬHий

пiдсyмкoвий aнaлiз i yзaгaлънення ЗaкoноNlipнoстей сТанoBЛeння сисTrМи

пpoфесiйнoi пi.цготовки мйбyтнix фiтнес-щeнеpiв y BiTчизпяниХ Заrшaдaх

виlпоi oсвtти.
У дpугoму poздiлi рoбoти мiститься oбфyIrTyBаIrнЯ вибоpy методiв

здiйсненогo дослiдтtення, ix oпис, а Taкo)к BиIuадеHo змiст пpоведених

.цосл iД.ницькиx етaпiв '  Сл iд в iл ' lначиrи мiжлисЦиплiнаpttий ]а сис|е]vHиЙ

пi,цхiД дo вибopy метoдiв .цoслi.цження тa кpитеpiiв i показникiв

сфopмoвaнoстi пpoфесiйноi кoмпетентнoотi мaйбyтнlх фiтнес-тpенеptв y

зaкЛaдaх Bищoi oсBrTи.

У тpeтьoмy poз.цlЛl pеПpеЗeнТoBaнo свoсpiднiсть cв1тoвoГo TA

вiтчизнянoгo дoсвiдy пpoфеciйIroi Пi.цГoToBки tuайбутнiх фiтнес-тpенеpiв y

ЗaкJiaдax вищoi oсвiти. lмпонус тoй фaкт, щo M. М. Baсиленкo aнаЛ1зyе як

негaтивнi, так i пoзитивнi здoб1тки Tакoi Пpактики. ABтоp Пеpекoн:rиBo

ДoBoДиTь! щo сеpе.ц т{aПpaцIoвaнь свiтового досвiдy, якi мaтоть бyти вpaxoвaнl

у вiт.rизнянiй пpактицi пpoфесiйнol. пi.цгoтoвки мaйбyтнix фiтнeс-тpeнеpiв y

laклаДaх вишoT oсв iти.  vожна Bиoкpе\4и|и lак i :  збеpеження нaцioнa.пьниx

Tpaдицiй освiтньoi сисTеМи; тiснa спiвпpaця з pобoтoдавцями; opi.Hraцrя

змiсту пpoфесiйнoТ пi.цготoвки мaйбутнix фiтнео-тpенеpiв нa фopмyвaння y

стyДентiв з.цaтнoсTей,цo безкoнфлiктнoгo сПiлкyBaння 1 ]VIоTиByBанI]Я кJIIСнTIB'

Дo мapкеTиI]ГoBо-кoмеpЦiйнoi Дiялънoстi, дo poзpoблення та pеалiзацii фiтнес-

Пpoгpaм oЗ.цopoвuo-пpoфiлакти.rнoj спpяl,{oBaнoсTl з p]ЗниМи ГPупaми

нaсeJIеI]ня; aкTиBliе зaсToс}BаIlнЯ piзнoмaнiтHиx фop' нaBчaння;

ливеpсифiкашiя  oсв i rн iх  пoслщ: yз loД)кеннЯ нацjoнальниx pе l  сТp iB  осB iтH i \

квалiфiкaцiй тpенеpiв piзltих кpaiн тa пoЦlиpенltя пpaкTики сTBореI{ня

мiжнapoдниx освiтнix пpоrрaм'

Iмпoнyс те, щo аBТoр, lpyнTyючись нa peзyЛЬTaTax ПpoBе.ценoГo

aнкеTyBaння стy.Центiв, нayкoвo-rrедагогiнниx пpauiвникiв тa експepTlloГo

oПитуBaння poбoтoдaвцiв, з,ясoByс Iraявнy сиryaцirо в УкpаiЪi B Цapиt]i



ПPoфесiйнoi ПiдГoToвки N{aйбyTнix фiтнес.тpенеpiв y зaклa.цaх вищoi oсвiти тa

ПpоПoтrye xaраItTерисTиItи yспirпногo фiтнес-щенеpа. кoМПapaТиBний анaЛiз

свjтовoгo дocвiлy пpофесiйнoi пiдгoтовки мaйбyтнix фiтнес-rpенеpiв у

зaкЛa,цax вищoi oсвiти та aналiз сyuaснoi пpаrtтики такoi пiдгoтовки B Укpajнi

Дав voж' lив iс tь  сПpЯM)Bати '}yсиЛЛЯ aB]opa на oбгpyнtyвання Теоpе|ичHиx i

МеToдичниx зacaд пpoфесiйнoi пi.цгoтовки мaйбyтнiх фiтнес.тpенepiв y

зaклa.цаx вищоi освiти.

oсoбливoi yBaIи зaсJlyГовyс четBеpTий poздiп, пpисвянений

обгpyнтyвaннro концrпTyanЬ}tиx зaсaд пpофесiйноi пi.цготовки мaйбyтнix

фiтнес.тpeнеpiв y зaкЛa,цaх вищoТ oсвiти' Кoнцептyaлънi IIoJIоя{ення,

репpезeнтoванi  xsтopo]\ ' l  \4 lюТЬ кo\4ЛЛексний \арактеp i  po]криBаюlЬ l l  \aеr) .

пpaвовi основи, мiсuе в теopii педaгoгiки й системi мilкдисциплiнrpнoго

знaння, понятiйно-rtaтегopianьний aпapaт, N{еTo.цoлoгlчнl ПtДхoди дo

пpoeкTyBaння сисTеMи Прoфесiйнoi пiдroтoвки, яДPo 1сукупнiсть

зaконoмipнoстей тa пpинципiв фyнкцioнувaння й poЗвиTкy пpoфесiйнoi

пiдгoтoвки). oсoбливo цiнним е ЗаПpoПoнoBalta здобyвaнем сTpyкTypa

пpoфeсiйнoi кoмпетeнтнoстi мaйбyтнix фiтнес.тренеpiв Тa Механ1ЗМи l1

фopмyвaння' Бсзyмoвний iнтеpес y poз,цlЛl Bикликaс oбrpyнryвaння

методoлoгiвних пi,цхо,цiв Дo ПpoекTyвaнI{Я системи пpoфесiйнoi пi,цгoтoвки

майбутнix фiтнес-тpенеpiв. ABTоp по'цас .цoЦ1ЛЬI{lсTь 1х BикopисTаInfl з

пoзиuii piзниx нayк: педaгoriки, псиxoлoгii, фiлoсoфii' сoцioЛoГii Toщo.

Зaслyговyс yвaГи Tе, щo аBТоp 'цoсить чiтrto класифiкyс i хаpaктеpизyс

зaкoнoмipнoстi Ta пpинциIIи пpoфесiйнoi пi,цгoтoвки мaйбyтнix фiтнео-

тpснеpiв' що € oсIтoBoIо.цЛя N'IoдеЛIоBанI]я систeми Taкoi пiдIоToBки' Ha нalry

дyМкy' вaГo}lи]\{ pеЗyЛЬТaТоМ poбoти, який вi,цloвiдас ознaкам нaуковoi

нoBtiзни, с Bизнaчення системотвipногo. с и сTеМopеГyЛIoBaльнolo Ta

сисTeМoнaпoвIlIoBаJIьнoго фактopiв сисTеми Пpoфесiйнoi пiдгoтoвки

мaйбyтнiх фiтнес-щeнеpiв Bищoi oсBiTи. Baxливо, що тi Мo.цеЛЬMaйбyTIrlх фlTнес-ТрeнеplB y зaкЛaДаХ Bищol oсtsllи. Daлt"лиtJU' rцu lt rvruдgJrb

пеpeдбаuaс нaявнiсть нiткиx пpямиx Ta зBopoTIIиx сyбop.цинaцiйниx aбo

кoоpдинaцiйних в1днoшенЬ MD{t еЛеMентaN{и сисTеМи.

Hе менrп ЛoкaзoBиM фpaгментом дисеpтaцii с п'ятий poздrл

<opгaнiзauiйнo-метo.цичний оyпpoвiд пpoфесiйнoi пi.цroтoвки LIaйбyTIriх

фiтнес-щенеpiв у зaкЛa.цaх вищоi oсвiти>. Aвтopoм деTаJIънo poзкpитo змiст

пpoГPaмнoГo ЗaбeЗПечення пpoфесiйнoi пi.цrотoвки мaйбyтнix фiтнео-

TреIrеpiB.,Цoклa.цнo poЗкpиTo сyтнiсть iннoвaЦiйних метoдiв пpoBе.цeншI

лекцiй, семiнapських Тa ПpaкTичниx зaнЯТЬ' oписaнi тpaдиuiйнi тa cпецифiuнi

N{rTl]ди навчaння рyxoBиL{ дiям з piзниx нaпpямiв фtтнесy, методи

i леovoтоpнoгo  Haв l t aHня ,  \4е |oли  pо lBиI  к )  кoншен tpаu iТ  tа  к iнес tетични l '



Bi.цчyTTiB зa 'цoПoNroloЮ ЗaсToсyBaння N{етaфop' BrзyaЛьниx Ta ay.цlajlЬIlиx

сyбмo'цаJlьIloсTей. теxнiк цейpoЛiнIBiсTиЧнoгo ПPoIpaМyBaIrIrя (<якopiння>),

метoд мaйстеp-клaсy, poльoвi iгpи, щeнiнги тoщо- Baжливим e Tе, Цo aBTop

кoнкpетиЗyс цiЛЬoве ПpизнaЧен}lя засToсyBаIlIu тoгo.lи iншoгo меTo'цy, щo с

беззaпеpelним дoкaзoМ ПpaкTиЧIlогo знarення poбoти.

У шoсToмy poздiлi oxаpaктеpизoванo piвнi сфopмовaнoстi пpoфесiйнoi

кoмпетентнoстi майбyтньогo фiтнес.тpенepa y Зal<лa,цax вищoi освrти тa

пpoaналiзoвaнo pезyлЬTaTи екcпеpиNlеr{ТаЛЬнo-,цослi,цноi poбoти. Mожнa в

цiпolгy пoго,цитися з pезyЛЬTaТами, що пiдтвеpдхtyтoть сфopмyльовaнy

aвтopoм гiпoтезy. Бiльlп Пpolpесивнa .цинaмiкa рiвнiв сфoplroвaностi

пpофесiйнoi кoмпетентнoстi сry.Центiв rкспеpиМеllTаJrьнoТ rрyП, y lopiвняннi

З конТpoЛьною' дoвелa ефeктивнiсть тa дoцtльtliсTЬ BПPoBa.цжсннЯ систеМи

пpофесiйнoi пiдгoтoвки мaйбyтнix фiтнес-тpeнеpiв y зaклa,цax BищoТ oсBiТи'

Пpи фоpмyлlовaннi зaгaльниx виснoвкiв М' М. Bасиленкo кoнсTаТyс

rлобуття нoвих Hа)  кoBих фaкг iв '  а  lа l (oж ДаHиx.  як i  допoвнююtь i  1  toннюю tь

paнirпе oтpимaнi pезyЛЬTaТи. Bиснoвки дисepтaцiйнoТ pобoти пiатвсpджyroть

пpaвильн iс ,  ь  ДoсЯt  неHHя пoс  гав  tено i  меr  и  i  задач,

Aвтоpефеpaт вi,цпoвi.цaс ЗN{iсTy дисeртaЦii i вiдобpaжyс гo]loBltl

глибинyПoJIoження poбoти. Cлiд вiдзнaяити бездoгaннicть нayкoBoгo сТилю'

й тоuпiсть виклaду мaтеpiалy, якi влaстивi дaнiй poбoтi,

заyBа)ltеtlHя щoДo зМrсTy дисеpтauii тa aвторефеpaтy. Paзoм з

позиTивниMи MоN{енTaми poбoти, дисеpтaцiйне дoслiд;teння BиKr]икa€

.цекiлькa питaнь, вiдповiдi нa якi, спpиятиltтyть пiдтвеpдlкеннЮ ЦiнHoсТl

пo.цaниx мaтеpiaлiв. Кpiм тoгo, маемo зpoбити зayBalкення Ta Bис]]oвити певнi

пoбa:кання.
l. У пеpелiкy пyблiкацiй за TеMo}o дисертацii BиЗHаченo' щo ]кyрнaЛ

<ПeДaгoгiкa, психoлoгiя тa медикo-бioлогiчнi пpoблeми фiзи'rнoго BихoBaннЯ

Ta сПopTy) вxо.цить тiльки до бази Indеx Сopсmiсus. Arе Дaне Bидaння

включeнo .цo BеЛикoi кiJIЬкocтi iнших нayкoметpичниx бaз.

2. У poздiлax дисеpтaцii нa окpеМих сТoplНкax aBTop

щo пpoфесiйнa пiдгoтoвкa майб1тнix фiтнес-тpенеpiв

нaflpямoМ пi.цгoтoвки <Здopoв'я JIю.цини)) (квa:riфiкaцiя

ПpoфесiйIrиM спpямyBаIrняM кФiтнес тa peкpеaцiя> та зa

<Фiзичнa кy.rlЬTуpa i спopт> (спецiалiзaцiя <Фiтнес.тa

нaпpям пi.Цгoтoвки aвтop мaв нa yвaзi?

3. У роздiлi 2 <МетoДи тa оpraнiзaцiя дoслi.цження> бalкaно б було

детaльнiшrе Пpoпиcaти вiдмiннiсть зМiсTy нaBчaПЬнoГo ПЛaнy' зa ЯкиМ

HаBчirлися стyдеHти контpoльно'i гp5 пи вiл експериМеt] |aЛЬHol.

aкЦенTyс нa ToМy,

здiйснтoстьоя зa

<Фiтнес-щенеp>),
спеЦiaлънiстro 0l7

pекpеaцiя>). Який



4. ,{исеpтaнry бyлo б 'цоц1лЬни]!1 пoкaЗaTи, якиN{ qиноМ y ПpoЦес1

прoфесiйнoi пi,цroтовки l'raйбyтнix фiтнес-тpенеpiв вpaxoвyвanисЬ
oсoбливoстi мислeння тa свiтогляду сytaснoi мoлoдi (с. з l7).

5 .  Якиv ЧиHo\4 аBТop ПoясHЮl  викоpис гaння y  гекст i  лисеpтаu iТ  лotш гтя
, .  коvлетентн iс r  ь ' ' .  а  не  tpалиu iйнo l  o  :ля  псДагоt  i ки  пoня lтя  . . готoвн iс  t  ь , ' .

Пpоте вкaзaнi заyBa,кеI]ня не BПlIивaIoTЬ нa ЗaГaЛЬне ЛoзиТиBнe

BpажеHHЯ в iл  poбo .и .  п taюtь  лиск1с iЙний хаpак tеp  i  не  знижуюtь  наyкoвy  i

Пpаruичнy знaЧимiсть отpимaних pезyльтaтiв.
Bисновoк пpo вiДпoвiднiсТЬ .цисeртацii Bи[,lofам п.11 Поpядкy

присyДяtення нayкoBиx стyпенiв, ЗaТBеpд)кеtlo[o ПoсТaнoBolo Кaбiнетy
Мiнiстpiв укрaiни вlд 24.01.20\3 Л! 5б7. ,Циоеpтацiйнa poбoтa Baсиленко
Мapини Mиколaiвни <Tеoретиvнi i мстo,цичнi зaсaди пpoфссiйнoТ П1'цГоToBки
майбyтнiх фiтнес-тpенеpiв y ЗактlaДаx вищoi oсвiти+, Подaнa нa здoбyття

i]ayкoBoгo сТyПеня дoкToрa пе.цаloгiчних наyк зi спецiaльнoстi l3'00.0.1 -

геоpiя i  r tеtoдика пpoфесiйноi  oсвj]и.  .  3аBеpшеНoю HryкоBo-дoслiлниuькoю

ПрaцсЮ, якa зa свoТм змiстoм, новизнolo oTpиMaниx pезультrтiв та

ПpaкTичниМ знaченням вi.цпoвiдaс BIIL{oГаN'I llyнк'r'y l J кПоpядкy Пpисy.ц)кення

ItaукоBих сryпенiв>, зaTBеpДкеtloго ПoсTaIIoBою Кабiнетy Miнiсщiв Укpaiни

вtд 24 'О.7 '2013 N9 567, a .ii aвTop Baсиленко Mapинa MикoпаТвнa ЗaсЛyГoBy€

пpисy.PкеI{IrЯ нayкoвoгo сTyПеI]я .цoкTopа педагoгiuниx наyк Зi сПеЦiaънoсTi

13'00.04' теopiя i мeтодика пpофесiйноj освiти.

пpофесop С'H. Пpистyпa


