ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу Тодорової Валентини Георгіївни
«Теоретико-методичні основи хореографічної підготовки у технікоестетичних видах спорту (на матеріалі спортивної аеробіки)», представлену на
здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання та спорту за
спеціальністю 24.00.01 − олімпійський і професійний спорт
Продуктивний

розвиток

теорії

підготовки

спортсменів

здебільшого

обумовлений вибором стратегічних напрямків її подальшого удосконалення,
виявленням резервів, закладених в розробці її різних спрямувань. З огляду на це,
гостро постала проблема якісної підготовки спортсменів, здатних демонструвати
високий рівень спортивної підготовленості, захоплювати глядачів і суддів,
викликати в них емоції та захват від виступів. Вирішення окреслених завдань є
важливою складовою загальної підготовки спортсменів, де виокремлює своє місце
та роль хореографічна підготовка. Тому, зростають вимоги до якості
хореографічної підготовки, що потребує її модернізації, фундаменталізації та
посилення методологічної складової.
Актуальність дисертаційного дослідження Тодорової В. Г. є безперечною як
в науковому, так і в практичному аспектах. Науковий пошук відповідний
потребам теорії та методики спорту, а саме – техніко-естетичних видів спорту, де
за останні роки відбулось ускладнення змагальних програм, зміни у правилах
змагань, підвищення вимог до техніки виконання вправ, поява нових складних
елементів. Практичний аспект отриманих результатів, автор висвітлює, коли
підкреслює їх зорієнтованість на розв’язання низки суперечностей: між
об’єктивними потребами у постійному зростанні майстерності та високими
вимогами правил змагань до хореографічної підготовленості спортсменів у
техніко-естетичних видах спорту і невідповідністю змісту діючих навчальних
програм, що регламентують процес багаторічного удосконалення; між значенням
хореографічної підготовки спортсменів для виховання культури рухів, досягнення
раціональної техніки та артистичності виконання хореографічних вправ і
невизначеністю

методики

цілеспрямованого

їх

формування

у

процесі

багаторічного удосконалення; між необхідністю оцінювання рівня хореографічної
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підготовленості спортсменів і відсутністю науково обґрунтованої системи її
контролю.
Дослідження безпосередньо пов’язане з вирішенням завдань окреслених в
нормативно-правових документах розвитку фізичної культури і спорту України.
Згідно Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2012−2016 рр. (розпорядження Кабінету Міністрів
України від 31 серпня 2011 р. N 828-р.) система підготовки спортсменів має
багатоаспектний характер.
Тема дослідження відповідає темам НДР: 2.7. «Удосконалення системи
фізичної та технічної підготовки спортсменів з урахуванням індивідуальних
профілів їхньої фізичної підготовленості» Зведеного плану науково-дослідної
роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства України
у справах сім’ї, молоді та спорту (номер державної реєстрації 0111U006472);
«Теоретико-методичні основи управління тренувальним процесом та змагальною
діяльністю в олімпійському, професійному та адаптивному спорті» відповідно
плану ЛДУФК на 2016-2020 рр. (Номер державної реєстрації 0116U003167).
Сформульований Тодорової В.Г. науковий апарат дослідження не викликає
зауважень. Дисертантка використала комплекс сучасних методів дослідження, що
повністю відповідають поставленим завданням і дозволяють визначити всі
компоненти процесу хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах
спорту.
До честі автора – ретроспективний і багатовекторний аналіз наукових
досліджень,

присвячених

аспектам

хореографічної

підготовки

в

спорті,

формування культури рухів та естетичності виконання спортивних вправ, де з
увагою до здобутків своїх попередників дисертанткою виокремлено теоретичний
та практичний доробок дослідників.
Достовірність одержаних результатів дослідження забезпечена тривалим
характером і можливістю повторення дослідно-експериментальної роботи;
репрезентативністю вибірок і статистичною значущістю експериментальних
даних; контрольним зіставленням одержаних результатів.
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Наукова новизна поданого до захисту дослідження полягає в тому, що
вперше

обґрунтовано

концепцію

хореографічної

підготовки

у

системі

багаторічного удосконалення спортсменів у техніко-естетичних видах спорту та
здійснено

змістовно-інформаційне наповнення її складових;

виділено та

систематизовано провідні критерії хореографічної підготовленості, що лімітують
досягнення високого спортивного результату в різних техніко-естетичних видах
спорту;

розроблено

підготовленості

й

обґрунтовано

спортсменів

у

систему

контролю

техніко-естетичних

хореографічної
видах

спорту;

охарактеризовано рівні хореографічної підготовленості спортсменів у технікоестетичних видах спорту; експериментально перевірено реалізаційні положення
концепції хореографічної підготовки у системі багаторічного удосконалення
спортсменів у техніко-естетичних видах спорту (на матеріалі спортивної
аеробіки).
В

дисертації

удосконалено

відомості

щодо

структури

та

змісту

хореографічної підготовки на різних етапах багаторічного удосконалення у
техніко-естетичних видах спорту; інформацію щодо вимог змагальної діяльності
до хореографічної підготовленості спортсменів згідно з сучасними тенденціями
розвитку техніко-естетичних видів спорту. Набули подальшого розвитку
методичні основи спортивного тренування в техніко-естетичних видах спорту з
застосуванням засобів і методів хореографічної підготовки; відомості про вплив
хореографічної підготовки на результативність змагальної діяльності спортсменів,
які спеціалізуються у техніко-естетичних видах спорту.
Тодорової

В. Г.

розроблено

та

теоретично

обґрунтовано

концепцію

хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту, яка базується на
системному підході та спирається на фундаментальні положення загальної теорії
підготовки спортсменів, загальнотеоретичні та методичні положення підготовки
спортсменів в техніко-естетичних видах спорту, загальні закономірності навчання
техніці виконання хореографічних вправ.
Повнота викладу основного змісту дисертації не викликає сумніву. За
темою дисертації опубліковано 37 друкованих праць, серед яких одна монографія,
23 статей у наукових фахових виданнях України (з них 18 у виданнях, що внесені
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до міжнародних наукометричних баз); 2 − у закордонних періодичних виданнях за
напрямом дисертації (з них 1 у виданні, що внесене до міжнародної
наукометричної бази Scopus); 5 − апробаційного характеру, 6 – додатково
відображають наукові результати дисертації.
У публікаціях, виконаних у співавторстві, автору належать формулювання
проблеми, постановка мети та завдань дослідження, накопичення, аналіз та
обґрунтування

результатів

експериментальних

досліджень,

узагальнення

результатів та формулювання висновків.
Основні практичні та теоретичні результати проведеного дослідження
представлені на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.
Дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку
використаних джерел (449, серед яких 60% за останні 10 років) та додатків.
Загальний обсяг дисертації становить 480 сторінок, з них 365 – основного тексту.
Роботу ілюстровано 20 рисунками і 64 таблицями.
Автореферат відповідає змісту дисертації і розкриває основні положення
дисертації.
У вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито стан наукової проблеми,
методологію

дослідження,

мету,

завдання,

об’єкт,

предмет

та

методи

дослідження, окреслено наукову новизну, теоретичну та практичну значущість
одержаних результатів, особистий внесок автора та дані про апробацію
результатів дослідження.
У першому розділі «Хореографічна підготовка в системі підготовки
спортсменів

у

охарактеризовано

техніко-естетичних

видах

спорту»

здобувачем

проблемне поле хореографічної підготовки

було

у техніко-

естетичних видах спорту, її роль для реалізації як окремих, так і комплексних
завдань

системи

багаторічного

удосконалення

спортсменів;

значення

хореографічної складової у структурі змагальних програм спортсменів у технікоестетичних видах спорту. Уточнено сутність основних понять дослідження;
розкрито термінологічний апарат хореографічної підготовки; представлено
авторське трактування поняття «хореографічна підготовка в спорті». Результати
аналізу літературних джерел підтвердили наявність проблеми використання
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засобів хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту, що
дозволило автору визначити стратегію і тактику подальшої експериментальної
роботи.
У другому розділі дисертації «Методи та організація дослідження» подано
характеристику методології та організації дослідження.
У третьому розділі дисертації «Критерії хореографічної підготовленості
спортсменів у техніко-естетичних видах спорту» було проведено комплексне
вивчення існуючої структури та змісту хореографічної підготовки в різних
техніко-естетичних видах спорту. Звертається увага на те, що для різних груп
видів спорту присутня неординарність розгляду процесу хореографічної
підготовки

в

зв’язку

із

різною

значущістю

критеріїв

хореографічної

підготовленості в окремих техніко-естетичних видах спорту. Автором визначено
критерії хореографічної підготовленості, які мають безпосереднє значення в
різних

техніко-естетичних

видах

спорту:

«постава»,

«амплітудність»,

«натягнутість», «стійкість», «точність рухів», «завершеність рухів», «легкість»,
«пластичність», «музикальність», «танцювальність», «ритмічність», «рухова
виразність», «емоційність». Це дало змогу Тодоровій В. Г. створити методику
оцінювання хореографічної підготовленості у техніко-естетичних видах спорту та
визначити стан хореографічної підготовленості спортсменів (на матеріалі
спортивної аеробіки) на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки.
У

четвертому

розділі

«Розробка

та

обґрунтування

концепції

хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту» представлено
концепцію хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту, яка
наведена як взаємопов’язаність принципів, методів і методичних прийомів,
вирішення завдання підвищення спортивної майстерності шляхом використання
усього можливого арсеналу засобів хореографічної підготовки в контексті
багаторічного удосконалення спортсменів. Запропонований матеріал розділу
подано послідовно та ґрунтовно з характеристикою окремих компонентів та
елементів концепції.
У п’ятому розділі «Ефективність реалізаційних положень концепції
хореографічної підготовки на різних етапах багаторічного удосконалення

6

спортсменів (на матеріалі спортивної аеробіки)» подано результати, що
підтверджують ефективність реалізації положень концепції розроблених автором
дисертації.

Визначено

ефективність

кваліфікаційно-орієнтованих

програм

хореографічної підготовки на етапах початкової, попередньої базової та
спеціалізованої базової підготовки.
На доказовість отриманих дослідником результатів указують дані про
розподіл рівнів хореографічної підготовленості за різними критеріями оцінки
сформованості певних компонентів – технічного та музикально-виразного, які
були отримані ним за результатами прикінцевого зрізу і перевірені з
використанням t- критерію Стьюдента.
Прикінцеві
реалізаційних

результати

експерименту,

положень концепції

вказують

хореографічної

на

підготовки

ефективність
в техніко-

естетичних видах спорту, що реалізувалися у процесі підготовки спортсменів зі
спортивної аеробіки. Варто зазначити, що педагогічний експеримент базувався на
достатній кількості отриманого автором фактичного матеріалу. Розв’язання
поставлених завдань дозволило отримати низку результатів, що мають вагоме
практичне значення. Зміст дисертації відповідає поставленим завданням і
визначеній логіці наукового дослідження.
Висновки повністю відповідають завданням дослідження та змісту
основного тексту роботи, є логічними та структурованими.
Позитивно оцінюючи в цілому рівні наукової новизни, теоретичного і
практичного значення дослідження, доцільно звернути увагу і на деякі його
недоліки:
1. Перші три пункти наукової новизни роботи виглядали б більш
аргументовано, якби дисертант розкрив більш деталізовано задекларовані
положення, які ж нові наукові дані отримані в результаті проведених
досліджень.
2. На нашу думку, дисертаційне дослідження логічно було б закінчити в
2018 році, так як здобувач брав участь в конференціях, які відображені в роботі
(VI Міжнародна конференція з науки, культури і спорту - Львів, 2018).
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3. З огляду на той факт, що здобувач в своїй роботі зосереджує увагу на
різних етапах спортивної підготовки, в першому розділі, доцільно було б
позначити особливості використання хореографічної підготовки згідно з даними
наукової літератури.
4. В розділі 2 «Методи та організація дослідження», ряд загальновідомих
методів не доцільно було детально описувати.
5. Не можна не погодитися зі здобувачем, котрий вказує, що програми з
техніко-естетичних видів спорту вимагають термінового оновлення у зв’язку з
сучасними тенденціями розвитку видів спорту, змінами у правилах змагань. У
той же час автор вказує, що під час складання програм для різних етапів
багаторічної спортивної підготовки слід ураховувати такі чинники: вік, в якому
почалося спеціальне тренування; середній стаж регулярного тренування,
необхідного для досягнення вищої спортивної майстерності; вік, в якому
зазвичай досягають найвищих результатів; рівень підготовленості й природної
обдарованості спортсмена. На нашу думку дані положення, враховуються у
багатьох програмах.
6. Ряд положень підрозділів 3.2 «Сучасні вимоги правил змагань щодо
хореографічної

підготовленості

спортсменів

у

техніко-естетичних

видах

спорту», 3.3. «Актуальні завдання хореографічної підготовки в різних технікоестетичних видах спорту» логічніше було б подати в першому розділі роботи.
7. У підрозділі 3.5. «Визначення провідних критеріїв хореографічної
підготовленості спортсменів у техніко-естетичних видах спорту» здобувач
декларує,

що

під

хореографічною

підготовленістю

розуміється

рівень

сформованості технічного та музикально-виразного компонентів рухових дій в
обраному виді спорту, який безпосередньо виявляється у бездоганній поставі,
необхідній гнучкості та амплітудності, натягнутості, стійкості, точності рухів,
завершеності, легкості та пластичності, а також у прояві музикальності,
ритмічності, танцювальності, рухової виразності та емоційності. На нашу думку,
мова, швидше за все, йде про статодинамічну поставу, яка оцінює стан тіла
людини при виконання рухових дій. При визначенні критеріїв хореографічної
підготовленості в різних техніко-естетичних видах спорту, доцільніше було
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використовувати не анкетування (анкета перенасичена питаннями), а метод
експертних оцінок.
8. У підрозділі 3.5. здобувач зазначає, що результати оцінки положення тіла
і постави у гімнастів різних вікових груп вказують на те, що вправи хореографії,
які сприяють формуванню навички статичної та динамічної постави, а також
вправи

на

корекцію

та

профілактику

порушень

постави

необхідно

впроваджувати на всіх етапах навчально-тренувального процесу. У той же час в
роботі

відсутня

інформація

про

порушення

постави

досліджуваного

контингенту.
9. Висновок до розділу 3 (на 4 сторінках комп'ютерного набору)
сформульований надто детально.
10. Здобувач вказує, що передумовами розробки концепції хореографічної
підготовки у техніко-естетичних видах спорту стали сучасні вимоги до
хореографічної підготовленості спортсменів, а також об’єктивні потреби у
постійному

зростанні

взаємопов’язані

між

спортивної
собою

організаційно-реалізаційну
обґрунтування

та

майстерності.

компоненти:

Вона

містить

фундаментальну,

контрольно-результативну.

4 компонентів і

їх

назву, як

вони

Що

чотири

аналітичну,
зумовило

співвідносяться

з

фундаментальними положеннями теорії і методики підготовки спортсменів.
11. Впровадження авторської концепції в навчально-тренувальний процес
спортсменів на етапі попередньої базової підготовки та спеціалізованої базової
підготовки виглядало б набагато аргументованіше якби здобувач надав
інформацію

з

урахуванням

мікро

і

мезоструктур

процесу

підготовки

спортсменів.
12. Висновок
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перенасичений

цифровими

даними,

що

ускладнює

сприйняття результатів дослідження.
Проте, представлені зауваження не знижують позитивного враження від
науково-теоретичного та методичного рівня проведеного дослідження, його
актуальності та практичної значущості.
Загалом, дисертаційна робота Тодорової Валентини Георгіївни «Теоретикометодичні основи хореографічної підготовки у техніко-естетичних видах спорту
(на матеріалі спортивної аеробіки)» є самостійною, цілісною та завершеною
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кваліфікаційною науковою працею, що містить наукові положення та науково
обґрунтовані результати, які розв’язують важливу науково-прикладну проблему
хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту.
Матеріали кандидатської дисертації в тексті докторської не використано.
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