
Висновок 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації 

Дисертація Танасійчук Юлії Миколаївни на тему: «Підготовка 

майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного 

ставлення до власного здоров’я» є самостійним науковим дослідженням і 

відповідає вимогам до написання дисертацій, які подаються на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 – Освітні, 

педагогічні науки. 

Дослідження обраної проблеми здійснювалося відповідно до основних 

напрямів та завдань наукової теми кафедри медико-біологічних основ 

фізичної культури Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини «Формування особистості вчителя фізичного виховання, як 

організатора і вихователя здорового способу життя» (номер державної 

реєстрації № 0ІІІU007529). Тему затверджено вченою радою Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 8 

від 27.02.2018) та узгоджено на засіданні Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень з галузі освіти, педагогіки і психології (протокол № 3 

від 29.05.2018). 

Наукова новизна дослідження вперше обґрунтовано педагогічні 

умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування в 

учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я (формування ціннісного 

ставлення майбутніх учителів фізичної культури до здоров’я, розвиток 

потреби у здоровому способі життя на основі створення 

здоров’язбережувального середовища; актуалізація знань про зміцнення 

здоров’я учнів, активізація їхньої індивідуальної оздоровчої активності через 

оновлення змісту і вдосконалення організаційного процесу їх підготовки; 

цілісне включення у здоров’язбережувальну діяльність на особистому і 

професійному рівнях засобами здоров’язбережувальних освітніх технологій); 

розроблено модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я, яка охоплює 

такі блоки: методологічно-цільовий (мета, підходи, принципи), змістово-

технологічний (етапи, зміст, форми, методи, засоби, технології), діяльнісно-

результативний (діагностичний інструментарій, критерії, рівні, результат); 

– уточнено сутність ключових понять дослідження: «підготовка 

майбутніх учителів до формування в учнів ціннісного ставлення до власного 

здоров’я», «готовність майбутнього вчителя фізичної культури до 

формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я»; критерії 

готовності (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий, діяльнісно-

рефлексивний), їх показники та рівні готовності (високий, середній, 

низький); 

– удосконалено форми, методи, засоби підготовки майбутніх учителів 

до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я; 

– подальшого розвитку набули інноваційні технології для 

впровадження ідей здоров’язбереження в освітній процес. 



Практична значущість дослідження полягає в розробці та 

впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти авторських навчальних 

програм та навчально-методичного забезпечення: оновлення змісту 

дисциплін «Педагогіка», «Вступ до спеціальності», «Психологія», «Здоровий 

спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», «Контроль у фізичному 

вихованні», «Професійна діяльність у сфері фізичного виховання», «Теорія і 

методика фізичного виховання», «Основи медичних знань», «Основи 

екології», «Охорона праці та безпека життєдіяльності» та програми 

педпрактики; проведенні інтегративних занять, психолого-педагогічного 

практикуму «Теоретичні основи формування в учнів ціннісного ставлення до 

власного здоров’я», спецсемінарів: «Формування ціннісного ставлення учнів 

до власного здоров’я», «Формування здорового способу життя учнів 

засобами фізичних вправ», «Здоров’я людини як  

предмет комплексного міждисциплінарного дослідження», тренінгу «Фізичне 

самовиховання». 

Матеріали дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 

закладів вищої освіти під час викладання дисциплін гуманітарної, 

фундаментальної та фахової підготовки з оновленим 

здоров’язбережувальним змістом, спецсемінарів, практикумів, тренінгів 

здоров’язбережувальної та фізкультурно-оздоровчої спрямованості. 

Матеріали дослідження впроваджено в освітній процес Криворізького 

державного педагогічного університету (довідка № 09/1-375/3 від 

15.09.2020), КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 

обласної ради (довідка № 01-13/478 від 10.09.2020), Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (довідка № 06/45 

від 10.09.2020). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження обговорювалися на науково-практичних конференціях різного 

рівня: 

– міжнародних: «Профілактика проявів адаптивної та девіантної 

поведінки, шкідливих звичок та зловживання психоактивними речовинами» 

(Умань, 2016), International Trends in Science and Technology (Польща, 2017), 

«Наукова молодь ‒ 2017» (Київ, 2017), «Тенденції та перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах глобалізації» (Переяслав-Хмельницький, 2018, 2019); 

Physical culture, health education and safety (Gdańsk, 2020); 

– всеукраїнських: «Здоров’я людини: теоретичні, практичні та 

методичні аспекти» (Полтава, 2016), «Професійна педагогічна позиція – 

ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в 

освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДу» (Умань, 2018, 2019), 

«Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика» (Умань, 

2017, 2018, 2019), «Здоров’я для всіх» (Умань, 2018, 2019, 2020); «Фізична 

культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі» 

(Умань, 2019), «Наука. Освіта. Молодь» (Умань, 2020). 

Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту та звітних наукових конференціях 



Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(2016–2020). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 27 

публікаціях автора (2 – у співавторстві), із них: 6 статей відображають 

основні наукові результати (1 – у зарубіжному фаховому виданні), 18 – 

апробаційного характеру, 3 – додатково відображають результати дисертації. 
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Умань, 2018. Вип. 21. С. 119‒124. 
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лабораторії УДПУ. Умань, 2019. Вип. 22. С. 165—172.
Відомості про повноту відображення результатів дослідження в 

публікаціях. З теми дослідження є достатня кількість публікацій, а дисертація 
відображає основний зміст виконаного дослідження.

Рекомендація дисертації до захисту з урахуванням наукової зрілості 
пошукувана. Дисертація Танасійчук Юлії Миколаївни на тему: «Підготовка 
майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного 
ставлення до власного здоров’я» відповідає вимогам Наказу Міністерства 
освіти і науки України №40 від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9- 
18 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії» (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 06 березня 
2019 р. № 167) є підтвердженням того, що її авторка оволоділа теорією та 
методикою наукового пошуку та проявила себе вмілою дослідницею.

З урахуванням цього кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
рекомендує завершене самостійне дослідження Танасійчук Юлії Миколаївни 
на тему: «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 
формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я» до 
захисту у разовій спеціалізованій раді на здобуття ступеня доктора філософії 
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Ухвалили: за результатами голосування (за -  16, проти -  0,
утримались -  0) рекомендувати дисертаційну роботу Танасійчук Юлії 
Миколаївни на тему: «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури 
до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я» до 
захисту у разовій спеціалізованій раді на здобуття ступеня доктора філософії 
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
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доктор педагогічних наук, професор кафедри 
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