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1. Актуальність теми дисертації. Професійна діяльність фахівців аграрної галузі 

може бути успішною за умови не тільки сформованості у них відповідних компетентностей, 

але й психологічної й фізичної підготовленості до виконання професійних завдань. Питання 

фізичного виховання набуває дедалі більшої вагомості на тлі зростання уваги суспільства  

до здорового способу життя, свідомого і бережливого ставлення до власного здоров’я, 

піклування про здоров’я як найвищу суспільну цінність. Невід’ємними складниками 

здорового способу життя є спорт, фізична культура і фізичне виховання. 

Потреба суспільства у фізично здоровій і активній молоді відображена у низці 

законодавчих актів і нормативно-правових документів: Законі України «Про фізичну 

культуру і спорт», Державній цільовій соціальній програмі розвитку фізичної культури  

і спорту на період до 2020 року, Національній стратегії з оздоровчої рухової активності  

в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова 

нація». Зазначені документи свідчать про необхідність переосмислення, насамперед, 

ставлення до фізичного виховання у закладах вищої освіти, а відтак і його організації  

й реалізації у освітньому процесі. 

Аграрні заклади вищої освіти здійснюють підготовку фахівців за професіями, 

переважна більшість яких класифікується як вид взаємодії «людина – природа» і «людина – 

техніка». Виконання професійних обов’язків цими фахівцями має свою специфіку в аспекті 

рухової активності, виду й інтенсивності фізичного навантаження, реабілітації тощо.  

Тому стає очевидною необхідність відходу від традиційного викладання фізичного 

виховання, мотивація до занять яким постійно знижується, що проявляється у нехтуванні 

цими заняттями. Наслідком є занедбання багатьма студентами свого здоров’я і їхня фізична 

непідготовленість до майбутньої професійної діяльності. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Дослідження за темою дисертації, виконано в межах науково-

дослідної ініціативної теми кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів  

і природокористування України «Теоретико-методичні основи навчально-виховної роботи  

у природоохоронних та аграрних вищих навчальних закладах» (номер державної реєстрації 

0115U003561). 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертація є самостійним науковим дослідженням. 



Здобувачем здійснено визначення основних напрямів формування мотивації студентів  

до фізичного виховання, з’ясовано її сутність і структуру; уточнено критерії, показники, 

рівні сформованості мотивації студентів до фізичного виховання. Висновки та пропозиції, 

висвітлені у дисертації, базуються на результатах проведених досліджень. У спільних 

наукових публікаціях права співавторів не порушено. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Наукові положення та висновки, сформульовані 

у дисертації, належним чином обґрунтовано. Достовірність результатів дослідження 

підтверджено логікою й аргументованістю наукових положень, визначенням  

та експериментальною перевіркою комплексу педагогічних умов, спрямованих  

на формування мотивації студентів до фізичного виховання в освітньому процесі аграрних 

закладів вищої освіти, розробленням та експериментальною перевіркою структурно-логічної 

схеми процесу формування мотивації студентів до фізичного виховання. Отримані висновки 

дисертації конкретні й повністю відповідають завданням дослідження. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження. У дисертаційному 

дослідженні вперше визначено, обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні 

умови, які сприятимуть формуванню мотивації студентів до фізичного виховання  

в освітньому процесі аграрних закладів вищої освіти (набуття знань щодо збереження, 

підтримки і зміцнення здоров’я; створення у студентів емоційно-позитивної установки  

на формування потреби в здоровому образі й стилі життя, диференціація фізичного 

виховання з урахуванням фізичної активності у майбутній професійній діяльності, практичне 

залучення студентів до фізкультурно-оздоровчої діяльності). 

Розроблено структурно-логічну схему процесу формування мотивації студентів  

до фізичного виховання в освітньому процесі аграрних закладів вищої освіти, яка передбачає 

поетапність впливу на мотиваційну сферу майбутніх фахівців (діагностування вихідного 

рівня мотивації, визначення індивідуальних потреб, розроблення і впровадження 

диференційованих завдань, рефлексія і діагностування рівня мотивації на завершальному 

етапі). 

Подальшого розвитку набули ідеї вдосконалення методики викладання фізичного 

виховання в аграрних закладах вищої освіти (диференціація фізичної підготовки, 

індивідуалізація комплексу завдань). 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Автором 

розроблено і впроваджено у процес фізичного виховання студентів аграрних закладів вищої 

освіти прикладний комплекс фізичних вправ, створений з урахуванням спеціальності 

майбутнього фахівця і пов’язаних з нею видами фізичної активності. Цей комплекс  

надає можливість здійснювати диференціацію та індивідуалізацію фізичного виховання  



у освітньому процесі аграрних закладів вищої освіти, що сприяє підвищенню зацікавленості 

студентської молоді у заняттях фізичною культурою і спортом. 

Результати дослідження впроваджено у викладанні навчальної дисципліни «Фізичне 

виховання» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, 

Дніпровському державному аграрно-економічному університеті, Відокремленому підрозділі 

Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський 

агротехнічний інститут». 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 11 наукових працях, з яких  

3 статті у наукових фахових виданнях України, 2 статті в періодичному науковому виданні 

іншої держави, включеному до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 6 тез 

наукових доповідей. 
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й результати дослідно-експериментальної роботи було оприлюднено на: Міжнародній 
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development» (м. Львів, 2020 р.); IV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Фізична активність і якість життя людини» (м. Луцьк, 2020 р.); І Всеукраїнській 



 


