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Актуальність теми виконаної роботи та зв’язок із відповідними 

планами галузей науки. Швидкі перетворення в соціально-економічному 

розвитку суспільства й способі життя людини чинять вплив на особистість і 

призводять до глибоких змін в її фізичному, психічному й духовному станах, 

у той же час умови праці не завжди забезпечують формування мотивів і 

необхідні соціальні зусилля керівництва для збереження здоров’я 

працівників.  

Очевидно, що в умовах нестабільної економічної, політичної та 

соціальної ситуації в Україні постійних змін зазнають вимоги, що 

висуваються до процесу підготовки висококваліфікованих учителів фізичної 

культури із належним рівнем здоров’язбережувальної компетентності і 

здатністю до створення здоров’яорієнтованого середовища у закладі освіти, 

яке б дало можливість формування в учнів ціннісного ставлення до власного 

здоров’я.  

Дисертаційне дослідження «Підготовка майбутніх учителів фізичної 

культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я» 

присвячено важливій та актуальній темі, яка на сьогодні недостатньо 

досліджена і потребує удосконалення теорії і практики підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури. 

Актуальність теми підтверджується також і тим, що дисертаційне 

дослідження є складовою комплексного наукового дослідження кафедри 

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 в галузі 

освіти, педагогіки і психології (протокол № 3 від 29.05.2018). 



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Представлені в роботі наукові 

положення та висновки, викладені авторкою, свідчать про цілісність 

проведеного дослідження, наукову обґрунтованість і достовірність 

результатів, а також мають теоретичне і практичне значення для підготовки 

майбутніх фахівців.  

Дисертантка на високому науковому рівні обґрунтувала вибір теми, 

визначила мету, завдання, методи дослідження. План роботи логічний і 

послідовний. Структура дисертації чітка, усі її частини спрямовані на 

досягнення поставленої мети. Представлений науковий апарат дослідження 

сприяв розробці алгоритму розв’язання досліджуваної проблеми, на 

вирішення якої авторкою спрямовано 5 завдань дослідження. 

Кваліфікаційним є застосування комплексу взаємодоповнюючих методів 

наукового пошуку. З огляду на тему дослідження дисертантка чітко 

сформулювала адекватні завданням методи (теоретичні, емпіричні, 

статистичні) наукового пошуку.  

Наукові положення, рекомендації та висновки, які містяться у 

дисертаційному дослідженні, пояснюються і обґрунтовуються з посиланням 

на широку джерельну базу, що включає законодавчі документи, наукову і 

методичну літературу. Аналіз законодавчих актів показав домінування 

державного підходу до розуміння значущості здоров’я. На перший план 

виходить активна, самостійна особистість з її інтересами, потребами в 

самореалізації, кар’єрному зростанні, життєвими планами, і саме здоров’я, за 

визнанням педагогів, є одним із факторів її практичної реалізації. 

Гіпотеза і завдання дослідження є чітко узгодженими. 

Аналіз дослідження свідчить, що дисертантка ретельно опрацювала 

наукову літературу, чітко сформулювала основні положення та висновки 

проведеного дослідження, отримала результати, які мають теоретичне і 

практичне значення, зробивши вагомий внесок у педагогічну науку. 

Свідченням обґрунтованості наукових положень є достатньо репрезентативна 

теоретична база, яку становлять узагальнені результати вивчення 325 

найменувань, із них 33 – іноземною мовою. 

Зміст анотацій, поданих українською та англійською мовами відображає 

зміст дисертації та висвітлює суттєві її аспекти та основні положення.  

Матеріали дисертації пройшли необхідну апробацію, обговорювалися на 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. 

Найбільш суттєві наукові результати, що містяться в дисертації. 

Важливість дисертаційного дослідження полягає в запропонованих рішеннях 

окресленої проблеми – підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 



формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я. 

Безпосередньо вперше обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до 

власного здоров’я; розроблено модель підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного 

здоров’я, яка охоплює такі блоки: методологічно-цільовий, змістово-

технологічний, діяльнісно-результативний. 

Значення для науки і практики одержаних автором результатів. 

Значеннєвим для практики є впровадження 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 програм виробничої практики; проведення 

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». 

Основні положення 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). 

Рекомендації щодо використання результатів і висновків дисертації. 

Наукові положення, отримані результати та висновки дослідження 

можуть бути використані в освітньому процесі закладів вищої освіти при 

викладанні дисциплін гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки з 

оновленим здоров’язбережувальним змістом, спецсемінарів, практикумів, 

тренінгів здоров’язбережувальної та фізкультурно-оздоровчої спрямованості 

та в закладах загальної середньої освіти для формування в учнів ціннісного 

ставлення до власного здоров’я. 

Оцінка структури та змісту дисертації. Текст дисертаційного 

дослідження зв’язний, цілісний, завершений, чітко структурований. Кожен 

наступний розділ чи підрозділ органічно пов’язаний з попереднім і доповнює 



його, що сприяло розкриттю теми дослідження, виконанню поставлених 

завдань, які є досить конкретні та відповідають поставленій меті 

дослідження. Робота складається з анотацій українською й англійською 

мовами, вступу, трьох розділів, висновків до розділів, висновків, списку 

використаних джерел (325 найменувань, із них 33 – іноземною мовою), 13 

додатків на 141 сторінці. Загальний обсяг роботи становить 416 сторінок, з 

них 215 сторінок – основний текст. Робота містить 9 рисунків, 68 таблиць. 

У вступі розкрито актуальність проблеми, що досліджується. Її 

методологічна і теоретична основа одержали належне обґрунтування, 

аргументацію і конкретизацію. Чітко сформульовані мета, об’єкт, предмет, 

методи дослідження, завдання дослідження, які є досить конкретними та 

відповідають поставленій меті, викладено наукову новизну й практичне 

значення одержаних результатів; подано відомості про апробацію та 

впровадження результатів дослідження; представлено інформацію про 

публікації за темою дисертації, її структуру й обсяг.  

Дисертаційне дослідження Танасійчук Юлії Миколаївни 

характеризується системним підходом до предмета дослідження. Обрана 

автором структура дисертаційного дослідження сприяла досягненню 

визначеної автором мети, що полягає в «обґрунтуванні й експериментальній 

перевірці педагогічних умов підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я», 

та розв’язанню поставлених наукових завдань. Об’єкт та предмет 

дослідження сформульовані чітко й логічно. Висновки дослідження 

відповідають поставленим завданням. 

У першому розділі проведений аналіз наукових досліджень із проблеми 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів 

ціннісного ставлення до власного здоров’я, їх готовності до 

здоров’язбережувальної діяльності, здорового способу життя, впливу на них 

занять фізичною культурою дозволив узагальнити наявні напрацювання і 

виділити чотири групи досліджень, націлених на виховання здорового 

покоління. На основі аналізу генезису понять дослідження «здоров’я», 

«здоров’я особистості», «спосіб життя», «здоровий спосіб життя», «здоровий 

стиль життя», «ставлення до здорового способу життя», «цінності», «ціннісне 

ставлення», «ціннісне ставлення до здоров’я», «фізична культура», 

«формування ціннісного ставлення учнів до власного здоров’я» уточнено 

ключові терміни «підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я», «готовність 

майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного 

ставлення до власного здоров’я».  



Розглянуто загальнокультурні функції вчителя фізичної культури 

(загальноосвітню, перетворювальну, комунікативну, нормативну, виховну, 

естетичну) та специфічні функції (прикладну, спортивну, рекреативну і 

оздоровчо-реабілітаційну, інтегративно-організаційну, проектно-творчу, 

прогностичну, ціннісно-орієнтаційну, комунікативно-регулятивну, функцію 

соціалізації, здоров’язбережувальну). 

У другому розділі дисертаційного дослідження проведено аналіз змісту 

освітніх програм, навчальних планів, робочих програм.  

Уточнено критерії готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я та їх 

показники.  На основі визначених критеріїв та показників схарактеризовано 

рівні готовності майбутнього вчителя фізичної культури до формування в 

учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я: високий, середній, низький. 

Проведено констатувальний експеримент, результати якого засвідчили 

переважання низького рівня готовності майбутнього вчителя фізичної 

культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я. 

У третьому розділі обґрунтовано педагогічні умови підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного 

ставлення до власного здоров’я (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; 

включення у здоров’язбережувальну діяльність на особистому і 

професійному рівнях через застосування 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). 

Ефективність педагогічних умов доведено результатами формувального 

експерименту: збільшилася кількість студентів із високим рівнем готовності 

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

експериментальній групі, тоді як у контрольній групі аналогічний показник 

значно не збільшився. Результати дослідження свідчать про динамічні 

позитивні зміни показників готовності майбутніх учителів фізичної культури 

до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я 



експериментальних груп під впливом запропонованих нововведень. 

Загальні висновки структуровані, повністю відповідають 

сформульованим завданням та змісту самої роботи та випливають з її 

основних положень, чим доводиться, що мета роботи досягнута і всі 

поставлені завдання виконано. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. Позитивно 

оцінюючи новизну, теоретичне і практичне значення дисертаційного 

дослідження Танасійчук Юлії Миколаївни, вважаємо за доцільне висловити 

зауваження та побажання щодо його можливого удосконалення:  

1. Аналіз сучасного стану підготовки майбутніх учителів фізичної 

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

варто було б побудувати у форматі порівняння закордонного і вітчизняного 

досвіду. 

2. Цінним внеском автора в освітній процес України є практичні 

наробки. Тому варто було б збільшити впровадження дослідження. 

3. Розглянуто загальнокультурні функції вчителя фізичної культури та 

специфічні функції. Специфічні функції потребують більш детального 

обґрунтування. 

4. В обґрунтуванні другої педагогічної умови варто було б детальніше 

зупинитися на застосуванні інформаційного освітнього середовища при 

викладанні фахових дисциплін в умовах карантинних обмежень, пов’язаних з 

пандемією коронавірусу. 

5. У дисертації зустрічаються мовленнєві і стилістичні огріхи. 

Висловлені зауваження і побажання мають дискусійний характер і 

суттєво не впливають на належний науково-теоретичний рівень дисертації 

Танасійчук Юлії Миколаївни. 

Повнота висвітлення результатів в опублікованих працях. 

Суттєвими є наукові доробки дисертантки, апробовані на 18 науково-

практичних конференціях (міжнародних, всеукраїнських). Основні 

результати дослідження представлено в 27 опублікованих працях, із них: із 

них: 6 статей відображають основні наукові результати (1 – у зарубіжному 

фаховому виданні), 18 – апробаційного характеру, 3 – додатково 

відображають результати дисертації. 

Зміст, обсяг та кількість друкованих праць відповідають вимогам МОН 

України щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії і надають авторці право публічного захисту 

дисертаційного дослідження. 

 

 




