ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу
Перепелиці Максима Олександровича
«Удосконалення тактичної підготовки кваліфікованих хокеїстів на
траві в річному макроциклі», подану на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з фізичного виховання та спорту
за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт
Актуальність. Дисертаційна робота М.О. Перепелиці присвячена
цікавому в теоретичному та важливому в практичному відношеннях
питанню. Проблема вдосконалення тактичної підготовки кваліфікованих
хокеїстів на травівимагає впровадження сучасних технологій, оновлення
змісту та форм у навчально-тренувальному процесі. На сучасному етапі
розвитку теорії та методики спортивної підготовки кваліфікованих хокеїстів
на траві подальший прогрес можливий тільки при комплексному підході до
вирішення цієї проблеми. Дисертація М.О. Перепелиці, безумовно є
актуальною, оскільки вона спрямована на пошук нових шляхів і
невикористаних резервів для вдосконалення структури та змісту тактичної
підготовки кваліфікованих хокеїстів на траві у річному макроциклі. Аналіз
науково-методичної літератури з обраної проблеми дозволив встановити, що
науково-методичне забезпечення щодо вдосконалення тактичної підготовки
кваліфікованих спортсменів у хокеї на траві є недостатнім. Кількість
наукових

робіт,

присвячених

вивченню

означеної

проблеми,

незначна.Обґрунтування нових підходів до побудови тактичної підготовки
кваліфікованих хокеїстів на траві в річному макроциклі відповідає потребам
теорії та практики спорту.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.Дисертаційнуроботу виконано відповідно до теми 2.4 «Теоретикометодичні основи індивідуалізації у фізичному вихованні та спорті» (номер

державної реєстрації 0112U002001) Зведеного плану науково-дослідної
роботи в сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. і теми
«Теоретико-методичні основи програмування і моделювання підготовки
спортсменів різної кваліфікації» (номер державної реєстрації 0116U005299)
науково-дослідної роботи на 2016–2020 рр. кафедри теорії і методики
фізичного виховання та спорту Вінницького державного педагогічного
університету імені

Михайла

Коцюбинського.Автор

–

співвиконавець

тем.Внесок здобувача полягає в аналізі та обґрунтуванні сучасного стану
тактичної підготовки у хокеї на траві, а також у розробленні та впровадженні
в тренувальний процес кваліфікованих хокеїстів програми тактичної
підготовки.
Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій.На основі проведеного комплексного теоретичного аналізу та
узагальнення даних наукової та методичної літератури автор чітко визначив
об’єкт і предмет дослідження, його мету та завдання.Усі наукові положення,
висновки і рекомендації, які сформульовані в дисертації, достатньою мірою
обґрунтовані експериментальними даними, організацією експериментальної
роботи з використанням відповідних компонентів наукового апарату
педагогічного дослідження, адекватних об’єкту та предмету, а також
відповідають меті та завданням роботи. Достовірність одержаних результатів
дослідження забезпечена тривалим характером; статистичною значущістю
експериментальних

даних;

контрольним

зіставленням

одержаних

результатів.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що автором
вперше

визначено

кількісні

показники

техніко-тактичних

дійвисококваліфікованих хокеїстів на траві в різних зонах ігрового поля та
ефективність їх виконання; вперше встановлено особливості групових
тактичних взаємодій гравцівкоманд високої кваліфікації в хокеї на траві;
вперше

обґрунтовано

програму

тактичної

підготовки

кваліфікованиххокеїстів

на

траві

в

макроциклі

річної

підготовки,

побудованої на основі трициклового планування.
Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці та
експериментальному обґрунтуванні змісту і структури програмитактичної
підготовки кваліфікованих хокеїстів на траві в макроциклі річної підготовки,
побудованої на основі трициклового планування.Розроблену методику
комплексного контролю рівня тактичної підготовленості хокеїстів на траві
застосовано в практиці підготовки кваліфікованих спортсменів. Результати
дисертаційної роботи знайшли своє практичне застосування в навчальному
процесі студентів факультету фізичного виховання і спорту Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського під
час

викладання

спеціальних

дисциплін

«Спортивно-педагогічне

вдосконалення», «Підготовка спортсменів високої кваліфікації», «Теорія і
методика спортивної підготовки», а також у навчально-тренувальному
процесі чоловічих команд із хокею на траві «ШВСМ» (м. Вінниця),
«Олімпія»(м. Вінниця), «ДЮСШ-Свєма» (м. Шостка), хокейного клубу
«Минск» (Білорусь).
Повнота викладу результатів дослідження у друкованих працях.
Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 11 наукових
працях, з яких 8 праць опубліковано в спеціалізованих науково-теоретичних
журналах і збірниках наукових праць, рекомендованих Міністерством освіти
і науки України, 1 – внесене до міжнародної наукометричної бази.
Апробація

результатів

дослідження.Основні

теоретичні

положеннядисертаційної роботи та практичні результати, отримані в процесі
дослідження,

оприлюднено

на

Міжнародних

конференціях

«Фізична

культура, спорт та здоров’я нації» (Вінниця, 2012, 2014, 2016), під час
щорічних звітних науково-практичних конференцій факультету фізичного
виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського та наукових семінарів кафедри теорії і

методики

фізичного

виховання

та

спорту

ВДПУ

імені

Михайла

Коцюбинського, а також на конференціях Федерації хокею на траві України
(Київ, 2015–2017).
Робота складається з анотації, вступу, п’яти розділів, практичних
рекомендацій, висновків, списку використаних джерел і додатків. Результати
досліджень проілюстровані 35 рисунками і 30 таблицями. Літературний
огляд представлений 221 джерелом.
Характеристика основних положень роботи.Робота має послідовну
будову, яка відображає логіку та зміст здійсненого дисертаційного
дослідження.
У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, вказано його об’єкт,
предмет, мету, завдання та методи, розкрито наукову новизну, з’ясовано
практичну значущість отриманих результатів, особистий внесок дисертанта,
відображено апробацію результатів дослідження.
Перший

розділ

«Місце

та

значення

тактичної

підготовки

в

тренувальному процесі спортсменів – представників командних ігрових видів
спорту» присвячено теоретичному аналізу літературних джерел, розглянутих
у дисертаційному дослідженні. Аналіз науково-методичної літератури
показав, що проблему вдосконалення структури тактичної підготовки
кваліфікованих спортсменів ігрових видів спорту, зокрема хокеїстів на
травірозкрито не повністю. Не визначено науково-педагогічні умови,
потребує

оновлення

технологія

вдосконалення

тактичної

підготовки

кваліфікованих спортсменів у річному макроциклі.
У другому розділі «Методи та організація дослідження» подана система
взаємодоповнюючих

методів,

адекватних

поставленим

завданням.

Дослідження проводилось в чотири етапи.
У третьому розділі «Проблема управління тактичною підготовкою
кваліфікованих хокеїстів на траві» представлено результати проведеного
констатувального етапу дослідження. Проаналізовано структуру та зміст
тактичної підготовки в хокеї на траві відповідно до чинної навчальної

програми ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та УОР. Педагогічні спостереження за
змагальною діяльністю провідних команд Європи та світу, збірних і клубних
команд України дали змогу визначити структуру індивідуальних, групових та
командних дій кваліфікованих хокеїстів на траві та вивчити основні тенденції
в їх застосуванні. За допомогою експертного оцінювання вивчалася думка
фахівців щодо значущості складників тактичної майстерності. Наведено дані
комп’ютерного тестування щодо оцінки тактичного мислення гравців різного
ігрового амплуа. Визначено кореляційні зв’язки між показниками тактичної
підготовленості. Результати дослідження свідчатьпро неналежний рівень
тактичної підготовленості спортсменів та необхідність підвищення рівня
їхніх теоретичних знань з тактики гри, удосконалення техніко-тактичних
прийомів за наявності чинників-завад, командної гри в нападі та в захисті, а
також перерозподілу засобів і методів тактичної підготовки.
У

четвертому

розділі

«Експериментальне

обґрунтування

удосконалення структури і змісту тактичної підготовки хокеїстів на траві у
річному

тренувальному

циклі»

описано

результати

формувального

експерименту. У розділі детально представлено програму тактичної
підготовки, акцентовано увагу на зроблені корективи у плані підготовки
хокейної команди. Представленодинаміку показників змагальної діяльності
та результатів комп’ютерного тестування.
У п’ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження»
здійснено узагальнення експериментальних даних і теоретичного аналізу, що
дало змогу вирішити важливе науково-практичне завдання вдосконалення
тактичної підготовки кваліфікованих хокеїстів на траві в річному макроциклі.
Отримані

дані

досліджуваної

підтверджують
проблеми

та

і

розширюють

показують

наукові

ефективність

уявлення
і

з

доцільність

розробленої авторської програми.
Дисертація та автореферат написані грамотно, лаконічно, науковим
стилем. Зміст автореферату відповідає змісту дисертації.

Недоліки дисертаційної роботи. Разом з тим, робота містить ряд
недоліків, які не мають, на нашу думку, принципового характеру і не
заперечують теоретичних і методичних здобутків автора:
1. У розділі 1 доречно зробити більший акцент на аналізі існуючих
проблем. Невідомо, чи розділяє здобувач погляди науковців на ці проблеми.
Необхідно показати своє ставлення до наукових розробок інших авторів.
2. Вважаємо за доцільне доповнити завдання дослідження ще одним
завданням, а саме «Розробити науково-практичні рекомендації щодо
вдосконалення тактичної підготовленості гравців у хокеї на траві, оскільки
науково-практичні рекомендації розроблені й представлені автором в
основному тексті дисертаційної роботи.
3.В

розділі

2

«Методи

та

організація

дослідження»,

ряд

загальновідомих методів не доцільно було детально описувати.
4. У підрозділі 1.2 автором проаналізовано вплив різноманітних
психофізіологічних здібностей на ефективність змагальної діяльності в
спортивних іграх, проте в експериментальній частині автор зосередив увагу
лише на тактичному мисленню. Бажано було б визначити у роботі ступінь
розвитку інших сенсомоторних показників у хокеїстів на траві та з’ясувати їх
зв’язок із показниками змагальної діяльності.
5.У тексті четвертого розділу присутні дублювання даних, поданих у
таблицях, рисунках, тексті, що потребує усунення за рахунок збільшення
текстової інтерпретації автором отриманих результатів.
6.У тексті дисертації зустрічаються орфографічні, стилістичні та
редакційні помилки, які не знижують наукової та практичної цінності роботи.
Загальний висновок. Зважаючи на актуальність теми дослідження, його
наукову новизну та практичне значення, використання адекватних методів,
обґрунтованість

висновків,

вважаю,

що

дисертаційне

дослідження

Перепелиці Максима Олександровича «Удосконалення тактичної підготовки
кваліфікованих хокеїстів на траві в річному макроциклі», яке представлене
на здобуття наукового ступеня кандидата наук із фізичного виховання та

