
В1ДГУК

офщшного опонента Присяжнюка Сташслава 1вановича
на дисертащю Проскурова Свгешя Михайловичяа на
тему: "Формування соматичного здоров'я / розумоеоН
працездатност1 у школяргв 5-6 клаыв на уроках ф1зично1
культуры" представлено! на здобуття наукового ступеня
кандидата педагопчних наук 31 спещальност! 13.00.02 -
теор!я та методика навчання (ф!зична культура, основи
здоров'я)

Дисертацшна робота Проскурова Свгена Михайловича присвячена
теоретичному та експериментальному обгрунтуванню методики
покращення соматичного здоров'я, ф!зично1 та розумово! працездатност!
учн1в 5-6 клас!в пмназн на уроках ф!зично1 культури.

Одшею 13 актуальних проблем сучасноТ шюльноТ педагопки е наукове
обгрунтування рацюнального рухового режиму д!тей 1 тдлггюв. Дослщження
останшх роюв свщчать про те, що причиною найбшып розповсюджених
захворювань, порушень у ф!зичному розвитку та функционального стану
органхзму все у бшышй м1р1 стае недостатня рухова Д1яльн1сть, яку в!дчувае
орган!зм школярхв.

В процес! проведених дослщжень дисертантом встановлено, що
статичн! вправи з власною масою позитивно впливають на стан
соматичного здоров'я школяр1в9 1'х розумову 1 ф1зичну працездатн!сть не
зважаючи на прискорену штенсифжащю розумового навантаження.
Динам1чн1 вправи, за тим обсягом та формами Ух використання, що
передбачеш чинною програмою ф!зично! культури, не дають змогу
повнхстю витримати штелектуальний тиск навчальних дисципл!н, а також
покращити чи зберегти здоров'я учшв на належному р!вн! в умовах
сучасного сьогодення шкш «нового типу».

Зпдно даних М1н1стерства охорони здоров'я Украши у процес!
навчання кшькють учн!в з 1 групою здоров'я (здоров!) зменшуеться в!д
10.1 % на початок 1-го класу до 3,8 % наприюнц! початково! школи та до
1,5 % протягом навчання у 5-му клась У початковш школ! зменшуеться
чисельнють 2-1 групи здоров'я (функц!ональн1 вщхилення) з 59,7 % до
46.2 %, за рахунок чого збшыпуеться юлькхсть учн!в 13 3-ю групою
здоров'я (хрошчш захворювання) складае з 30,2 % до 49,4 %. Негативна
тенденщя продовжуеться при переход! в основну школу: питома вага
учн1в, що мали 3-ю трупу здоров'я у 5-му клас! становила 58,0 %, що
значно перевищуе чисельшсть 2-1 групи - 49,3 %.

Нин!, за даними фах!вщв, 60,0 % украшських учн!в неспроможн!
виконати вимоги загальноевропейських тест1в фхзичноТ пхдготовленост!
«Свроф1т».

Зараз, як школи школярам потрхбн! нов1, рхзноманхтн! форми 1
методи орган1заци д1яльност1 учшв на уроках, впровадження уроюв:



самостшноТ д1яльност1, уроюв диференцшованого навчання, штегрованих,
уроюв-треншпв, уроюв-змагань, кейс-уроюв, сюжетно-рольових,
проектних тощо.

Звичайно, що використання нових форм та метод!в у ф!зичному
вихованн! у школ! вимагае вщ вчител!в 1мпров1зацп та творчость

Збшьшення загального р1вня руховоТ активност!, яка ниш у загальнш
мае! школяр!в далеко ще не досягае ппешчних норм, забезпечуване
знаниями щодо вжових особливостей розвитку рухово!' функци, безумовно,
складае суттевий резерв змщнення здоров'я молодого оргашзму,
попередження розумового перевтомлення школяртв 1 сприяючи
гармошчному фхзичному розвитку 1 оптимальному функцюнальному стану
оргашзму. С пщстава, разом з тим, вважати, що просте збшьшення загальноТ
рухово'Г активност! не в змоз! забезпечити найб!льш ефективн! умови для
всеб!чного розвитку 1 змщнення здоров'я школяр!в? тому що досить часто
зд1йснюеться без урахування одного 1з основних завдань педагог!чного
процесу 1 усього виховання Д1тей — покращення \хньо! адаптац!! до
навчального навантаження. Ось чому у тепер1шнш час так гостро стоТть
питания про необхщний пошук 1 наукове обгрунтування засоб!в, як! могли б
полегшити адаптащю д!тей 1 шдлтав до навчальних навантажень, запоб1гти
негативному впливу на оргашзм школяр!в. Саме ця проблема у певнш М1р1
знайшла в1дображення у дисертац1йному дослщження Свген1я
Михайловича Проскурова.

Ознайомлення з! зм!стом дисертацн та авторефератом Свгена
Михайловича Проскурова дае пщстави вважати, що науково-
терм1нолопчний апарат дослщження (об'ект, предмет, мета, завдання тощо),
можна оцшити як ч1ткий, квал1ф!кований 1 викладений лакон!чно матер!ал.
Структура автореферату дисертаци побудована лопчно, у вщповщност! до
визначених завдань дослщження.

Проведения дослщження вщбувалося посл!довно: вщ традиц1йного
обов'язкового анал1тичного узагальнення попередшх наукових здобутк!в,
констатацп стану розроблення у спещальнш науковхй 1 науково-методичнш
л1тератур! через систематизац!ю теоретичних погляд!в у розв'язанн! дано'Г
проблеми до створення свое! методики щодо навчання ф!зичних вправ учтв
основной школи з метою змщнення здоров'я школяр!в.

Наукова новизна основних положень 1 висновюв дисертащйно'Г
роботи визначена тим, що автором:

еперше розроблено методику формування соматичного здоров'я 1
розумово! працездатност! школяр!в 5-6 клас!в на основ! включения у змют
уроюв фхзичноТ культури ф!зичних вправ статичного характеру;
обгрунтовано зм1ст навчального матер!алу з використанням статичних
навантажень з обтяженням власною масою тша у процес! вивчення учнями
5-6 клас!в шк1л «нового типу» модул1в пмнастики та спортивних 1гор
навчальноТ програми з фхзичноТ культури; визначено стушнь впливу
динам1чних 1 статичних навантажень на соматичне здоров'я, ф1зичну 1
розумову працездатнють учн!в шк!л «нового типу»; запропоновано



критерп оцшювання р!вня соматичного здоров'я 1 розумово!
працездатност! у школярхв 5-6 клас!в на уроках ф!ЗичноТ культури як
навчальних досягнень в умовах використання статичних вправ;

- удосконалено освггнш процес фхзичного виховання учшв основноТ
школи на основ! оптим1защТ стввщношення обсягу ф!зичних навантажень
статичного 1 динам!чного характеру;

- детали подалыиого розвитку питания покращення здоров'я та
розумовоТ працездатност! школяр!в на уроках ф1зично! культури,
особливостей застосування статичних вправ для вир!шення оздоровчих
завдань ф!зичного виховання.

Особистий внесок здобувача у роботах, виконаних у сшвавторств!,
полягае у теоретичному обгрунтуванш основних 1дей 1 положень; в
оргашзащТ експериментального дослщження, штерпретащ'Т результат,
анал!31 практичного матер!алу та формулювант висновюв.

Публжащ'Г. За темою дисертаци опублжовано 16 наукових праць, 13
них 1 стаття у м!жнародному виданш, що входять до мхжнародноГ
наукометричноТ бази 8сориз, 8 статей у наукових фахових виданнях
Украши, 1 стаття у заруб!жному фаховому науковому виданш, 4 публ!кацн
виконано одноос!бно.

Структура та обсяг дисертацп. Дисертац1я складаеться з перел!ку
умовних скорочень, вступу, 3-х роздш!в9 висновюв, додатк!в 1 списку
використаних джерел. Обсяг дисертацн становить 249 сторшки, з яких 165
стор!нок основного тексту, роботу шюстровано 27 рисунками та 65
таблицями. Список лггературних джерел мютить 272 найменування, з яких
76 шоземних автор!в.

У встуш обгрунтовано актуальн!сть теми, визначено об'ект, предмет,
мету 1 завдання дослщження, подано наукову новизну, практичне значения
роботи и шформащю щодо апробацп результате дослщжент.

У першому роздш! «Сучасний стан проблеми збереження здоров'я
учн!в шкш «нового типу» та його вплив на розумову 1 ф!зичну
працездатн!сть протягом навчального року» проанал!зован1 науков!
джерела як! свщчать, що в режим! дня шкш «нового типу», особливо з!
значним розумовим навантаженням, виникае таке негативне явище, як

зниження р!вня соматичного здоров^, ф1зично! пщготовленост!, ф1зично! 1
розумово! працездатност!, а сама система ф1зичного виховання даних
навчальних заклад!в не забезпечуе належним чином реал!защю оздоровчих
завдань.

Проведений анал!з науково! 1 науково-методично! л!тератури
дисертантом виявив залежшсть здоров?я школяр1в в!д збшьшеноТ
1нтенсиф1кацп розумовоТ прац! 1 нервово-емоцшних перевантажень. Так,
результати спостережень щодо навчального навантаження у середтх
класах пмназш довели, що найменше середне денне навчальне
навантаження було зафжсовано у 5-х класах, яке становило 6,3 години.
Однак враховуючи вжову регламентащю, навчальне навантаження як в 6-
8 класах, так 1 в 5-х класах значно перевищуе норму.
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Перетянут! науков! матер!али шдкреслюють значнють фактора
здоров'я для усшшност! навчальноТ д1яльност1 з найменшими
психоемоцшними 1 енергетичними витратами, погоджуючись з тим, що
здоров'я учн1в прямо пов!язане з Тх працездатнютю 1 стомлюванютю,
констатуючи зниження загального функционального стану учшв шкш
«нового типу», толерантнють Тх оргашзму до ф!зичних навантажень 1
зростання вимог до важливих штелектуальних характеристик особистость
Тобто, коли вщбуваеться зниження компонент!в функцюнальноУ стшкост!
до ф!зичних навантажень в замш на пщвищення важливих штелектуальних
якостей, але утримуються в!д пошуку конкретних шлях!в виходу з ще'Г
кризи використовуючи засоби ф!зичних вправ. Таким чином, анал!з
науково методичних джерел дозволив встановити, що сучасн! науков!
дослщження переважно спрямоваш на пошук оптимального
сп1вв1дношення навчальних дисциплхн у школах «нового типу».

Анал13 наукових джерел, стосовно проблеми використання
статичних навантажень в процес! ф!зичного виховання д!тей середнього
шкшьного В1ку дозволив виявити, що М1Ж показниками статичноТ
витривалост! великих труп м'яз!в 1 результатами контрольних норматив1в,
за даними корелящйного аналхзу, 1снуе позитивна взаемозалежшсть, яка
пщвищуеться до юнця навчального року п!д впливом тренування до
статичних навантажень. Водночас, статичн! вправи краще застосовувати у
вигляд! статико-динам!чних комплекс!в вправ в сп1вв1дношенн1 2 : 1 (два
динам!чних, о дне статичне).

Дисертантом виявлено, що незалежно в!д законодавчоТ
в1дпов1дальност19 штучно збшьшене розумове навантаження, викликае
необх1дн1сть кожного з предмете демонструвати свое стр!мке зростання, а
можливост! стану здоров'я учн1в нажаль залишаються без змш 1 цей факт
спонукае бшыдють школяр!в виконувати сво'Г навчальн! обов'язки на меж!
максимальних своТх досягнень.

У другому роздш! «Науково-теоретичне обгрунтування 1
практична розробка методики формування соматичного здоров'я 1
розумовоУ працездатност! у школяр!в 5-6 клас!в на уроках ф!зично1
культури» дисертантом обраш методи дослщження дозволили отримати
об'ективш результати щодо 1снуючих загальноосв1тн!х навантажень в
сучасних школах «нового типу». А також здшснити необхщну допомогу
щодо пошуку найбшып оптимального шляху збереження здоров'я
школяр!в засобами ф!зичних вправ на уроках ф!зично1 культури в умовах
постхйно зростання штелектуального тиску. Головними методами
досл!дження, як! вщображували ступхнь готовност! учн!в до навчання було
доведено, що класичний загальноосвггнш пресинг складаеться з
розумового 1 ф!зичного навантажень, кожен з яких вимагае певних витрат
життево важливих ресурс!в. Це, сприяло проведению тестувань розумових
1 фхзичних навантажень з метою виявлення Ухнього негативного впливу на
стан здоров'я учшв.
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Дисертантом виявлено, що навчальна зайнятост! учшв 5-6 класхв в
продовж навчального дня не вщповщае загальним саштарно-ппешчним
нормам школяра. Це пояснюеться тим, що задовольнити В1дпов1дн1 вимоги
кожного з навчальних предмет!в, одночасно встигаючи за темпом навчання
можливо тшьки в умовах повно! самов1дданост1 зосереджуючись на
вир1шенн1 не тшьки конкретних, але и шших завдань для реал1зацп яких
зовсхм не залишаеться часу на вщпочинок, у тому числ! 1 активний.

Проведений пор1вняльний анашз часу та усшшност! навчання учшв
виявив, що кшьюсть невстигаючих учшв на першому р!вн1 становить 38 %,
а 62 % належить до категорп встигаючих, однак незважаючи на категор!ю,
кожен з учшв даного р!вня однаково витрачае в!д 12 до 13 годин на
теоретичн! предмета, при цьому сильно перевищуючи сво! ф1зичн1 1
рОЗуМОВ! МОЖЛИВОСТ1 В НаСЛ1ДОК ЧОГО ВИНИКаЮТЬ р!ЗНОМаН1ТШ ПОб1ЧН1

ефекти пов'язан! з порушенням стану здоров'я.
Виявлено 26 % в!д загальноТ кшькост! школяр!в складають учи!

найвищих р!вшв, до яких належать другий 1 третш. Пред ставники вказаних
р1вн1в витримують значно б!льших розумових навантажень у пор1внянн1 з
першим р!внем? оскшьки терм!н часу який вони витрачають на розумову
Д1яльн1сть становить в1д 14 до 16 годин.

Динам1ка показниюв соматичного здоров'я та працездатност! учшв
5-6 клас!в навчального року характеризуеться попршенням ряду
функцхональних показник1в? зокрема: шдекс!в Руф'е, Роб1нсона, частоти
серцевих скорочень, артер!ального тиску, максимального споживання
кисню, а також ф1зично1 працездатность Розумова працездатн!сть
школяр!в знизилась на 35,9 %, розумова точн!сть зменшилась на 9,5 %.
Отриман! дан! шдтверджуються статистичною В1ропдн1стю (р <0,001).

Дисертантом встановлено, що статичн! вправи з власною масою
позитивно впливають на стан соматичного здоров'я, ф!зичну та розумову
працездатшсть учшв 5-6 клас!в, що надае змогу рекомендувати типов!
навантаження на уроюв ф!зично1 культури з метою оптим!заци
стввщношення функц!онального стану на уроках впродовж навчального
Дня.

У третьому роздш! «Дослщно-експериментальна перев!рка
ефективност! методики формування соматичного здоров'я I розумовоУ
працездатност! у школяр!в 5-6 клаав на уроках ф1зично1 культури»
проведена ощнка соматичного здоров'я 1 розумовоУ працездатност!
школяр!в протягом навчального року на уроках ф!зично1 культури довела,
що вона е ефективним критер!ем визначення р!вня здоров'я учн!в в умовах
сучасного зростання розумового навантаження. Дане ощнювання надае
можливост! вчителю побачити негативш зрушення в стан! здоров'я учшв,
як! ранхше були непом!тними, чим надати певну 1нформац1ю для
продовження освггнього процесу. Запропоноване ощнювання е
незалежним в!д медичних огляд!в, час яких не завжди зб!гаеться з
календарним плануванням ф!зичних навантажень 1 тим самим школи не
залишае можливост! своечасно попередити вчителя про насл!дки
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загальноосвггнього навантаження. Таким чином, дане оцшювання не лише
залучае ус! необхццн ресурси для яюсноТ д1яльнюноТ компетентност!, але и
охоплюе оздоровч! завдання, що сприяють покращенню соматичного
здоров'я та шдвищенню розумовоТ працездатност! школяр!в.

Позитивн! показники розумовоТ працездатност! шдтверджуються
достов!рною статистичною в1ропдн1стю. Ц1 дан! було шдтверджено 1
наявнютю корелящйного зв'язку М1Ж показниками ф1зичноТ 1 розумово!
працездатност!, а також показниками розумово'Г працездатност! 1
функцюнальними показниками.

Результати факторного аналхзу дозволили встановити, що
використання статичних навантажень поряд з динам1чними, дозволяв
суттево зберегти наприюнщ навчального року р!вень соматичного
здоров'я, ф!зичного стану, розумово'Г та ф1зичноТ працездатност! 1
розумових можливостей учшв експериментальних груп. Так! дан!
шдтверджуються динамжою змш показниюв загально'Г дисперси та
неврахованих фактор!в. Так, якщо у 10-р1чних учтв експериментальноТ
групи загальна дисперс!я наприкшщ навчального року зменшилась на 1,3
%, показник неврахованих фактор!в збшьшився на 2,7 %, то у
контрольны груп! щ показники В1ДПОВ1ДНО дор!внювали 9,7% та 16,8%. В
учшв 11 роюв у експериментальнш груп! показник загально'Г дисперси
зменшуеться на 14,5 %, а дан! неврахованих фактор!в зростають на 36,6
%, тод! як у контрольны груш таю змши В1ДПОВ1ДНО склали 31,1% 1 66,2%
. Отже, дана динамжа показника загально'Г дисперси викликана
понижениям факторно!' ваги дослщжуваних показниюв, а зрхст факторно!
ваги неврахованих фактор!в е результатом потужного впливу розумового
навантаження протягом навчального року.

Отже, розроблена 1 теоретично обгрунтована методика формування
соматичного здоров'я 1 розумово!' працездатност! у школяр!в 5-6 клас!в на
уроках фхзично'Г культури виявила, що використання статичних вправ
поряд з динам1чним дозволяе без великих функцюнальних затрат
шдвищувати р!вень соматичного здоров'я, ф!зичний стан, ф!зичну 1
розумову працездатн!сть учшв впродовж навчального року.

В1ропдн1сть 1 обгрунтован1сть основних ВИСНОВК1В 1 наукових положень
сформульованих у дисертаци не викликае сумшву, так як забезпечена
достатньою кшьюстю показниюв оц!нювання ефективност! та
результативност! впровадженоТ методики та значним обсягом матер1ал!в
теоретичного вивчення проблем фхзичного виховання.

Зм1ст дисертацп свщчить, що Свген Михайлович зм!г досягти мети та
вир!шити визначенн! завдання, реал!зац!я яких розкрита у висновках.
Розкрите у дисертацп наукове дослщження е актуальним, мае ознаки
заюнчено!' науковоТ 1 самост1йноТ роботи, результати викладен! з
дотриманням методологи дослщження 1 В1дпов1дним завданням.

Автореферат дисертаци оформлений у вщповцщосп з вимогами
Мшютерства освхти 1 науки УкраТни, 1 у повному обсяз! розкривае суть
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дисертацшноТ роботи, вщповщае положениям, як! виносяться на захист,
досить повно вщображае результати дослщження.

В щлому дисертащя Проскурова Свгешя Михайловича свщчить про
високий рхвень тдготовки дисертантом, вш волод!е певною м!рою
методикою проведения дослщження 1 творчо здшснив шдх1д до розв'язання
основних завдань.

Позитивно оцшюючи наукове 1 практичне значения отриманих
дисертантом результатхв, слщ В1дм1тити ряд дискусшних зауважень та
побажань щодо змюту даноТ роботи, зокрема:

У текст! дисертацп автором допущено чимало граматичних 1
синтаксичних помилок. Виклад матерхалу дисертаци здебшыпого под!бний
л1тературнш розповцц, але ж це наукова робота!

1. Стор. 22. Вщ стану здоров'я багато в чому залежить усшшнють
навчально! д1яльност! школяр!в. Вщразу п!сля закшчення Л1тн1х кан!кул
спостер!гасться зниження загального функщонального стану,
толерантност! орган!зму до ф1зичних навантажень 1 зростання вимог до
важливих штелектуальних характеристик особистость Так само
В1дбуваеться зниження компонент!в кл!н1чного статусу 1 функцхонально'Г
стшкост! до ф!зичних навантажень в замш на тдвищення важливих
1нтелектуальних якостей.

Таку динамжу можна пояснити наступним чином : сам освггнш
процес з наростанням його 1нтенсиф1кацп, е потужним треншгом в
стимуляцп довгостроково'Г 1 оперативно! пам'ят!, лопчного 1 евристичного
мислення, обсягу I переключения уваги, зоровоТ моторики сприйняття, що
дозволяе шдвищити резерви 1нтелектуально1 пращ, що в сукупност!
призводить до зниження загально'Г ф1зично1 тренованост!, загальному
ф!зичному стомленню, аж до стану некомпенсованого перевтомлення I
нав!ть виснаження оргашзму.

Незрозум1ло:
- чому теля Л1ТН1Х кан!кул у школяр!в вщбуваеться зниження

загального функщонального стану ...?
— як може впливати освтнй процес з наростанням його

штенсифжащГ ..., що призводить до зниження загально'Г ф1зичноТ
тренованост!, загальному ф!зичному стомленню, аж до стану
некомпенсованого перевтомлення 1 нав!ть виснаження оргатзму. Адже
навчальний процес тшьки почався? Щось тут не те.

2. Стор. 92. «... початковий компонент, який складае фундамент...».
Бшыпе шдходить «... початковий компонент, що складае основу ... або е
основою ...».

3. Стор. 94. «Обирались окрем! методи поеднуючись меж собою в
самостшний ланцюг з якого пот!м створювався шлях навчання.». Треба
було б «Обран! чи визначен! методи об'еднувались у самостшну ланку за
допомогою якоТ у подалыпому визначалась методика навчання».

4. Стор. 96. «Встановити шдивщуальний р{вень ф!зичних
якостей. До виконання нових ф!зичних вправ, кожен з учтв може
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приступити лише при наявност! необхщного для цього р!вня ф!зично1
шдготовленост!, який визначаеться за допомогою тестування. Тнакше
кажучи, базова рухова тдготовлетсть учня повинна вщповщати тим
вимогам яких потребуе та або шша особисто мало вщома вправа, як в
нашому випадку (статична). На основ! аналхзу рухово'Г шдготовленост!,
вчителем може бути отримана шформащя про стан готовност! учня до
виконання вправи.

При виявлен! низького р!вня руховоТ та фхзичноУ шдготовленост!
вчитель повинен виконати одну з наступних дш:

- вщмовитись вщ вивчення ново! вправи або вщкласти вивчення п до
бшьш сприятливого моменту;

- при недостатнш ф1зичнш шдготовленост! учня розробити
додаткову програму занять, яка допоможе довести учня до належного
р!вня шдготовленост!, теля чого поновити заняття за основною
програмою.

Це найбшьш яскраво простежуються в шкшьнш практищ, коли
виконавцями ф!зичних вправ е звичайш школяр!, а не маючи достатньо
значний р!вень рухового досвщу спортсмени». Це загальт вимоги, а як Ви
конкретно Д1яли в умовах Вашо! школи?

5. Стор. 109. Рис. 2.7. Схема д1яльност1 вчителя: шформащя -
операщя - контроль - корекщя - отриманий результат. Замють «операци»
треба «дн».

6. Стор. 113. «...цшь та мета заняття ...». Цшь 1 мета одне 1 те саме5

але у даному випадку повинно бути «мета».
7. Стор. 115. «...придбаних рашш статичних вмшь ...»9 треба

«...набутих або сформованих рашш статичних вмшь ...». Чи не забагато
вщведено часу (10-12 хв) на виконання статичних вправ?

8. Стор. 156. «... надати чемноУ допомоги ...», що це? Цей висл!в
стосуеться риси людини, зокрема5 шанобливо вв!чливий до людей. В якому
виявляеться вв!чливють, уважшсть, люб'язн!сть5 тому краще «... надати
необхщно! допомоги ...».

9. Як же все-таки впливають статичн! вправи на оргашзм школяр!в 5-
6 класхв? (зменшення к!лькост1 пропущених занять по хвороб!, шдвищення
якост! знань 1з теоретичних предмет!в5 п!двищення усп!шност1 на кшець
навчального року тощо ...).

Бшышсть висловлених зауважень е дискусшними I в ц!лому не
впливають на позитивну оцшку виконаного дисертащйного дослхдження, яке
е завершеною, самостшно виконаною науковою працею, що мае нов! науков!
обгрунтован! результати, вагоме теоретичне та прикладне значения, що у
сукупност! вир!шують важливе наукове завдання суттевого значения для
шкшьно! галуз! ф!зично1 культури.

Дисертацшна робота Проскурова Свгена Михайловича на тему:
"Формування соматичного здоровья / розумовоЧ працездатност1 у
школяр1в 5-6 клаыв на уроках ф1зично1 культури" вщповщае вимогам
«Порядку присудження наукових ступешв 1 присвоения вченого звания



старшого наукового ствробтшка» (п.п. 9, И, 12) та шшим шструктивним
вимогам щодо кандидатських дисертацш, а и автор, Проскуров Свген
Михайлович, заслуговуе на присудження наукового ступеня кандидата
педагопчних наук з! спещальност! 13.00.02 -- теор!я та методика навчання
(ф!зична культура, основи здоров'я).

Доктор педагопчних наук, професор,
професор кафедри безпеки життедхяльност!
та ф!зичного виховання Державного
утверситету телекомунжацшС.1. Присяжнюк
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