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В умовах інтенсивного перетворення суспільства, зокрема сфери освіти, 

все більшу значимість і актуальність набуває потреба у фізично, фізіологічно, 

психічно здоровому молодому поколінні, у формуванні повноцінних членів 

людської спільноти, здатних успішно функціонувати, розвиватися й 

соціалізуватися в процесі міжособистісної взаємодії. 

Професійний ракурс підготовки майбутніх учителів фізичної культури 

розкриває значущість особистісних якостей, спеціальних знань, умінь і 

здатностей здобувачів вищої освіти. Вони виступають як мета професійної 

діяльності, а цілеспрямована, науково обґрунтована організація їх практичної 

діяльності передбачає оволодіння ними системою знань, які адекватно 

відображають сутність і зміст педагогічної діяльності.  

Розгляд процесуального аспекту підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури виявляє необхідність опису моменту ставлення до особистості студента – 

педагогічного впливу. Від уміння педагога реалізувати свій вплив на учня 

залежить їх подальша взаємодія, співпраця, а також взаємодія студента з 

навколишнім світом, у ході якої він «проживає» і примножує соціально ціннісне 

ставлення до професійно-педагогічної діяльності. Відповідь на питання, як 

вибудувати такий вплив, лежить у площині підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного 

здоров’я. 



Тому педагогічний аналіз проблеми та запропонований шлях її вирішення у 

дисертації Юлії Миколаївни має безперечне наукове значення. 

З огляду на це, дисертаційне дослідження слід визнати своєчасним і 

актуальним. Автор не лише чітко ставить питання про важливість формування в 

учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я як однієї із найважливіших 

моральних норм здоровязбереження, а разом з тим науково обґрунтовує 

конструктивні шляхи підготовки майбутніх підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до здійснення цього процесу. 

Як засвідчують структура та зміст дисертаційного дослідження Юлії 

Миколаївни, воно охоплює цілісний процес науково-дослідної роботи, який 

включає всі її стадії: від ідеї, розробки моделі та педагогічних умов підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного 

ставлення до власного здоров’я до широкого впровадження результатів 

дослідження у практику роботи вищих навчальних закладів України. 

Дисертація Юлії Миколаївни складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків, що обумовлено характером 

проведеного дослідження і повною мірою підпорядковано його меті. Загальний 

обсяг дисертації складає 412 сторінок, основний текст викладений на 217 

сторінках, що в цілому відповідає вимогам до обсягу дисертацій доктора 

філософії.  

Обрана структура дисертаційної роботи, її змістове й інформаційне 

наповнення дають підстави вважати її логічно завершеним цілісним науковим 

дослідженням. 

Як позитив слід відзначити ґрунтовний аналіз, систематизацію та розкриття 

актуальності проблеми, стан її наукової розробки. В контексті останнього 

науково вивірено об’єкт, предмет, мету і завдання дисертаційної роботи, досить 

ґрунтовно охарактеризовано методи дослідження, його наукову новизну та 



практичну значущість здобутих результатів. Логіка побудови дисертаційної 

роботи відповідає визначеним у вступі меті і завданням дослідження. 

Позитивною особливістю дослідження Юлії Миколаївни, на наш погляд, є 

те, що перш ніж формулювати теоретичні підходи до забезпечення процесу 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів 

ціннісного ставлення до власного здоров’я, авторка звертається до констатації 

реального стану проблеми в практиці їх підготовки у вищих навчальних 

закладах. 

Як нам здається, характерним для дисертаційної роботи Юлії Миколаївни 

є чіткість і ясність використаного дисертанткою понятійного апарату. Всі 

поняття, які у дослідженні відіграють принципову роль (підготовка майбутніх 

учителів фізичної культури, ціннісне ставлення, власне здоров’я, 

здоров’язбереження, здоровий спосіб життя, фізичні вправи, оздоровлення 

учнів) старанно аналізуються і розкриваються. 

Виходячи із завдань дослідження авторка дисертаційної роботи з опорою 

на численні літературні джерела та результати власних багаторічних досліджень 

переконливо показала, що підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я опосередкована 

впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, зокрема необхідністю збереження 

здорового молодого покоління, його підготовки до повноцінного самостійного 

життя.  

Дисертантка за результатами констатувального експерименту виявила 

недостатню розробленість змісту підготовки здоров’язбережувальної 

спрямованості, її методичного та організаційного забезпечення, відсутність 

системного підходу до формування здорового стилю життя, неспроможність 

студентів у самостійній організації здоров’язбереження, вузьке розуміння 

значення здоров’я для саморозвитку; у більшості студентів спостерігається 

низький рівень розвитку соматичного здоров’я, що свідчить про недостатню 



фізичну активність, незадовільні показники фізичної підготовленості, мізерні 

уявлення про засоби, методи підтримки і зміцнення здоров’я, відсутність 

елементарних валеологічних знань і вмінь в організації здорового способу 

життя; невпорядкованість у повсякденній життєдіяльності. Внаслідок цього 

значно ускладнюється підготовка студентів до формування в учнів ціннісного 

ставлення до власного здоров’я, що зумовлює її результат – низький рівень 

готовності до цієї діяльності. 

Цілком закономірно, що згадані обставини саме і підтверджують 

актуальність і своєчасність виконаного Юлією Миколаївною дисертаційного 

дослідження. Воно є наочним прикладом оперативного реагування педагогічної 

науки на вирішення значимої для сьогодення освітянської проблеми, яка має не 

тільки наукове, а й практичне значення. 

Цінним, на нашу думку, в дисертаційній роботі є те, що її авторка не лише 

глибоко і всебічно проаналізувала теоретичні засади підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до 

власного здоров’я, а й дослідила умови, що забезпечують ефективність цього 

процесу: розвиток у майбутніх учителів фізичної культури ціннісного ставлення 

до здоров’я, мотивації та усвідомленої потреби здорового способу 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. 

Досить ретельно авторкою дослідження сплановано і реалізовано 

експериментальну частину дослідження. До експериментальної роботи було 

залучено достатню кількість студентів. Кількісні показники експериментальної 



роботи належним чином систематизовано та опрацьовано, для їх інтерпретації 

застосовано числові дані. 

Як засвідчує зміст дисертаційної роботи Юлії Миколаївни, її автору 

вдалося в повній мірі досягти поставленої мети, довести висунуту гіпотезу і 

повністю розв’язати поставлені перед ним завдання. 

Отже, проведена Юлією Миколаївною аналітично-дослідна робота дала 

можливість отримати нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності 

слід визнати суттєвим для розвитку теорії та практики підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до 

власного здоров’я.  

Ці результати можуть бути рекомендованими для практичного 

використання в організації освітнього процесу закладів вищої освіти. 

На особливу увагу заслуговує зміст додатків до дисертації, в яких 

представлено фактологічний матеріал, що висвітлює усі сторони означеного 

дослідження та унаочнює окремі його етапи та результати.  

Таким чином, є підстави констатувати, що дисертаційна робота Юлії 

Миколаївни має наукову новизну й практичну значимість, містить нові як 

теоретичні, так і практичні експериментально отримані результати, які в своїй 

сукупності є суттєвими для теорії і методики професійної освіти. 

У цілому, позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Танасійчук Юлії 

Миколаївни, як завершену й самостійну роботу з актуальної для сучасного 

розвитку теорії і методики професійної освіти проблему, вважаємо за необхідне 

висловити деякі зауваження і побажання. 

1. На мою думку, хронологічно логічно було б, відповідно до назви 

дослідження, спершу розглядати поняття «підготовка майбутніх учителів 

фізичної культури», «ціннісне ставлення», а не «здоров’я» у п.1.2.  

2. У п.1.3 відповідно до його назви бажано приділити більше уваги саме 

особливостям підготовки майбутніх учителів фізичної культури.  



3. У моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я потрібно більш 

ретельно графічно відобразити впливи у оцінно-результативному блоці.   

4. Перша та третя педагогічні умови декларують інтеграцію знань та 

наповнення змісту дисциплін здоров’язбережувальним матеріалом. Друга умова 

– імітацію професійної діяльності. Доцільно було б обґрунтувати і реалізувати 

педагогічну умову, яка пов’язана із формуванням навичок самостійної 

здоров’язбережувальної діяльності, що є незамінним складником кожної 

людини для збереження власного здоров’я.  

Разом з тим, вказані зауваження не є принциповими і не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження.  

Робота виконана на достатньому науково-теоретичному і методичному 

рівні, містить різноплановий і ретельно опрацьований автором новий 

теоретичний і практичний матеріал. 

Результати дисертаційного дослідження пройшли широку апробацію на 

наукових конференціях різного рівня, опубліковані у фахових виданнях. Аналіз 

публікацій за темою дисертації (27 публікацій, серед яких 6 – у фахових 

видання, із них 1 – в іноземному виданні) дає підстави зробити висновок про те, 

що в опублікованих працях автора висвітлені його результати і рекомендації 

щодо їх упровадження. 

На основі аналізу дисертаційної роботи та змісту публікацій Танасійчук 

Юлії Миколаївни можна констатувати, що наукові положення, висновки та 

рекомендації, які було отримано в результаті проведеної роботи, у друкованих 

працях викладено достатньо повно. Аналіз дисертації та опублікованих праць 

дає підстави для висновку про те, що дисертація Танасійчук Юлії Миколаївни 

«Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів 

ціннісного ставлення до власного здоров’я», є завершеною, самостійно 

виконаною науковою працею, що має вагоме теоретичне і прикладне значення,  



заслуговує позитивної оцінки, відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і 

науки України №40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження вимог щодо 

оформлення дисертації», а також відповідає вимогам, передбаченим п. 10 

«Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» 

(Постанова Кабінету Міністрів України № 167 від 6.03.2019 р.), і може бути 

подане до розгляду спеціалізованої вченої ради на предмет допуску до захисту 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки.
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