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Актуальність
обумовлена

теми

підвищенням

дисертаційного
якості

дослідження

підготовки

спеціалістів

Галандзовського С.М.
та

інтенсифікацією

виробничого процесу у залізничній галузі України. У літературних джерелах значну
увагу приділено дослідженню професійно-прикладної фізичної підготовки студентів
різних

спеціальностей,

що

пояснюється

невідповідністю

між

стандартними

завданнями фізичного виховання і реальними потребами студентів виробничих
спеціальностей. У програмах із фізичного виховання студентів різних напрямів
професійно-прикладної підготовки значну частку становлять "класичні" методи і
засоби фізичного виховання. Однак, не цілком ураховано особливості професійноприкладної фізичної підготовки до майбутньої професії.
Зважаючи на це, дисертаційна робота Галандзовського С. М. «Удосконалення
професійно-прикладної фізичної підготовки студентів транспортних коледжів» є
актуальною.
Зв'язок ро оти з н уковими пл н ми, т м ми. Робота виконана відповідно
до

теми

«Оптимізація

процесу

вдосконалення

фізичної

та

функціональної

підготовленості учнівської та студентської молоді фізичними навантаженнями
різного спрямування» (номер державної реєстрації 0113U007491) на 2013–2016 рр. та
теми «Оптимізація процесу вдосконалення фізичного стану жителів Подільського
регіону засобами фізичного виховання» (номер державної реєстрації 0118U003259) на
2018–2022 рр. плану науково-дослідної роботи кафедри медико-біологічних основ
фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського.

Ступ нь о рунтов ност н укових полож нь, висновк в р ком н

ц й з їх

критичною оц нкою пор вняно з в омими р ш ннями.
Після ознайомлення із текстом дисертації можна стверджувати, що підхід
дисертанта до обраної теми та поставлених завдань наукового пошуку
відзначається ґрунтовністю дослідження, дисертаційна робота виконана
на високому та сучасному науковому рівні.
Слід зазначити, що методично правильний підхід до вирішення поставлених
завдань, використання сучасних високоінформативних методів дослідження у
поєднанні

із

достатньою

кількістю

педагогічних

спостережень

забезпечили

достовірність та репрезентативність отриманих автором наукових результатів.
Всі наукові положення, висновки та практичні рекомендації, сформульовані в
дисертації, базуються на результатах, отриманих у процесі виконання роботи,
достатньо аргументовані, відповідають поставленій меті та завданням дослідження,
мають теоретичне та практичне значення.
Огляд літературних джерел відповідає завданням дисертації, викладений
послідовно та логічно і розкриває питання, пов’язані із проблемами вдосконалення
професійно-прикладної фізичної підготовки.
Виявлено, що застосування в заняттях бігових навантажень у аеробному і
змішаному режимах енергозабезпечення сприяє зростанню професійно-прикладної
фізичної підготовки студентів транспортного коледжу. Важливими є шляхи
удосконалення таких фізичних якостей як загальна витривалість, силова статична і
динамічна витривалість м’язів спини та ніг, а також швидкісно-силова витривалість
м’язів черевного пресу. Автор виявив, що основними фізичними якостями майбутніх
працівників

залізничної

галузі

є

загальна

витривалість,

силова

динамічна

витривалість м’язів ніг і силова статична витривалість м’язів спини, сідничних м’язів
та м’язів задньої поверхні стегна.
Наукова новизна дослідження полягала насамперед у науковому обґрунтуванні
та

розробці

програм

професійно-прикладної

фізичної

підготовки

студентів

транспортного коледжу, в якій використано бігові навантаження в аеробному і
змішаному режимах енергозабезпечення.
Оц нк зм сту ис рт ц ї, її з в рш ння в ц лому т
втор ф р ту й основних полож нь ис рт ц ї.

нтичност зм сту

Дисертаційна робота складається зі змісту, переліку умовних скорочень,
вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Дослідження викладено на 170 сторінках основного тексту. Робота містить 30
таблиць та ілюстрована 81 рисунками. У роботі використано 285 літературних
джерела. Аналіз дисертаційного дослідження свідчить, що дисертант чітко
структурував матеріали та результати дослідження, візуально зрозуміло подав
графічні

елементи і таблиці, що дозволило забезпечити чіткість викладення

матеріалу проведених досліджень.
У вступ чітко обґрунтовано актуальність дослідження, визначено об’єкт,
предмет, мету і завдання дослідження, висвітлено наукову новизну, практичну
значущість дисертації, а також особистий внесок здобувача і описано апробацію
результатів досліджень та їх упровадження.
У першому розділі «М х н зм в оскон л ння
прикл

ної

ф зичної

п

отовки

сту нт в

пт ц ї

о проф с йно-

тр нспортних

кол ж в»

проаналізовано та узагальнено наукову інформацію українських і закордонних
авторів з питання удосконалення адаптації організму до професійно-прикладної
фізичної підготовки. Доведено, що робітники залізничної сфери в процесі
професійної діяльності виконують важкі і специфічні фізичні навантаження
аеробного та анаеробного спрямування. Зважаючи на це, вони потребують
попередньої професійно-прикладної фізичної підготовки під час занять із фізичного
виховання, а також у процесі практики на залізниці.
У другому розділі «М то и й ор н з ц я осл ж нь» подано відповідні до
встановлених завдань методи: аналіз та узагальнення літературних джерел із теми
роботи, педагогічні, фізіологічні та методи математичної статистики. Також
висвітлено інформацію про контингент, який брав участь у дослідженні й етапи
організації проведених досліджень.
У третьому розділі «Ст н проф с йно-прикл

ної ф зичної п

отовки

сту нт в тр нспортних кол ж в» наведено результати аналізу навчальних планів
студентів транспортного коледжу, а саме: дослідження розподілу годин між
дисциплінами гуманітарного і соціально-економічного спрямування, природничонаукової підготовки, а також практичних і теоретичних занять професійної
підготовки і фізичного виховання. У результаті констатувального експерименту

встановлено, що такі фізичні якості як загальна, швидкісна, швидкісно-силова
витривалість, активна гнучкість та вибухова сила потребують удосконалення,
оскільки більшість студентів досліджуваних груп має «низький» та «нижчий за
середній» рівень розвитку цих якостей. Доведено, що такі фізичні якості як загальна,
швидкісна та швидкісно-силова витривалість є вирішальними під час виконання
роботи на практичних заняттях із професійної підготовки.
У четвертому розділі «Вплив
р жим х
п
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висвітлено

зміст

запропонованих програм, організаційні умови їх реалізації. Особливістю програм є
використання бігових навантажень аеробного та змішаного спрямування, а також
методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» у навчальному процесі студентів
транспортного коледжу. Також у розділі подано поетапні результати показників
загальної, швидкісної та швидкісно-силової витривалості м’язів черевного пресу,
силової динамічної витривалості м’язів ніг та силової статичної витривалості м’язів
спини, сідничних м’язів і задньої поверхні стегна, що фіксувалися протягом
формувального експерименту.
У п’ятому розділі «Ан л з

уз

льн ння р зульт т в

осл ж нь» автор

отримав результати, що підтверджують і розширюють наявні раніше дані. Разом з
тим отримано абсолютно нові дані.
Висновки дисертації Галандзовського Станіслава Миколайовича відображають
результати аналізу й узагальнення літературних джерел, базуються на отриманих
результатах досліджень і свідчать, що встановлені у роботі завдання сприяли
розв’язанню важливого науково завдання.
Висвітлені завдання дисертаційної роботи повноцінно розкривають тему
дослідження, чітко висвітлюють наукову новизну та практичну значущість роботи.
Достовірність

отриманих

результатів

дисертації

підтверджується

тривалістю

експерименту, коректно дібраними методами математичної статистики та обробки
даних. Висновки логічні і відповідають встановленим у дослідженні завданням.
Достов рн сть

новизн

отрим них р зульт т в. Результати дослідження

належним чином обґрунтовано і доведено їх достовірність. Висновки дисертаційної

роботи відображають отримані результати і відповідають меті та завданням
дослідження.
Автор провів комплексне дослідження професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів транспортних коледжів. У результаті проведених досліджень
розроблено

програму

удосконалення

професійно-прикладної

фізичної

підготовленості студентів транспортного коледжу.
Пр ктичн

зн ч ння р зульт т в

осл ж нь полягає в упровадженні

програм із фізичного виховання із використанням бігових навантажень у різних
режимах енергозабезпечення у навчальний процес студентів транспортних коледжів.
Запропонована програма може бути використана у навчальному процесі
підготовки студентів виробничих спеціальностей першого та другого років навчання
для підвищення рівня фізичної підготовленості.
Матеріали наукового дослідження використано на факультеті фізичного
виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського на кафедрі фізичного виховання під час викладання
дисципліни «Фізичне виховання» та на кафедрі медико-біологічних основ фізичного
виховання і фізичної реабілітації у процесі викладання таких дисциплін, як
«Спортивна медицина», «Діагностика і моніторинг стану здоров’я», та у Вінницькому
медичному коледжі імені Д. К. Заболотного, що підтверджено відповідними актами.
Повнот

викл

ння м т р лу

ис рт ц ї в опу л ков них пр цях

втор ф р т . За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць, з них 7 у
фахових виданнях України.
Р ком н

ц ї що о використ ння р зульт т в

ис рт ц ї. Результати

дослідження можуть бути введені у заняття з фізичного виховання студенів
транспортних коледжів, а також запропоновані програми варто застосовувати у
заняттях з фізичного виховання у студентів тих спеціальностей, у яких професійноприкладна фізична підготовка подібна до підготовки студентів транспортних
коледжів.
Н ол ки ис рт ц ї т

втор ф р ту що о їх зм сту т оформл ння.

Позитивно оцінюючи здобутки дисертанта, вважаємо за необхідне зазначити
деякі дискусійні положення та зауваження до поданої дисертаційної роботи.

1. Необхідно було б чіткіше сформулювати основну наукову проблему
дослідження.
2. Автор дещо "завузив" завдання з удосконалення професійно-прикладної
фізичної підготовки студентів транспортних коледжів. У тексті дисертації
неодноразово читаємо таке: "В процесі ремонту і обслуговування залізничних
колій

студентам

необхідна

фізична

підготовка,

що

спрямована

на

вдосконалення загальної витривалості, швидкісно-силової витривалості,
локальної силової витривалості окремих м’язових груп. Також на якість робіт
на залізничних коліях на організм впливають зовнішні умови, такі як зміни
температури, вібраційні і шумові впливи інструментів, забрудненість повітря,
що безпосередньо впливає на працездатність робітників, тому їх необхідно
передбачити в змісті професійно-прикладної підготовки."
Ця абсолютна правильна думка є однак не цілком розкрита у роботі,
оскільки акцент зроблено переважно на використанні різноманітних бігових
вправ і засобів ендогенно-гіпоксичного тренування. Поза увагою залишилася
значна кількість дієвих засобів, форм і методів фізичного виховання.
3. Під час проведення педагогічних експериментів з використанням засобу
"Ендогенік-01" слід було б виразніше виокремити ту частину наукової
новизни, яку вдалося встановити авторові.
4. Під час аналізу навчальних планів з фізичного виховання транспортних
коледжів слід подавати не тільки абсолютні та відносні показники кількості
годин, але й зміст і форми їх наповненості.
5. Параграф 4.1. "Обґрунтування програми професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів з використанням бігових навантажень" стосується
більше організації досліджень, а не самого обґрунтування.
6. З тексту дисертації не зрозуміло, як бігові вправи і ендогенно-гіпоксичне
тренування можуть впливати на показники активної гнучкості, підтягування,
утримання пози.
7. У таблицях 4.1. – 4.16. необхідно було зазначати рівень значущості змін
показників. Також це практично не зазначено в тексті. Тому важко
однозначно стверджувати про статистичну вірогідність динаміки певних
показників.

