
В І Д Г У К  
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Данчук Юлії Петрівни 
«Особливості психічної регуляції рухової активності у підлітків», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія 

 

Дисертаційне дослідження Данчук Юлії Петрівни присвячене 

актуальній проблемі сучасної психологічної науки та практики. На 

підлітковий вік припадає критичний період розвитку особистості, упродовж 

якого відбувається формування якісних новоутворень, що виникають 

внаслідок перебудови та фізіологічних змін організму, ламання старих і 

утворення нових психологічних структур, трансформації взаємостосунків з 

оточуючими, засвоєння способів соціальної взаємодії, характерних для світу 

дорослих. Підлітковий вік є сенситивним для розвитку особистісної 

саморегуляції, вольового самоконтролю, становлення ціннісних орієнтацій 

та моральних переконань, як інтеріоризованих соціальних регуляторів 

поведінки. Разом з тим, підвищена емоційність підлітків, зумовлена 

статевим дозріванням та неврівноваженістю процесів збудження і 

гальмування, часто призводить до неадекватних психогенних реакцій, 

дезадаптивних вчинків, імпульсивності, труднощів саморегуляції активності і 

поведінки. У цьому контексті особливого значення в підлітковому віці 

набуває питання рухової активності та її регуляції. Адже рухова активність 

сприяє становленню усіх функцій центральної нервової системи; розвитку 

сили, рухливості, врівноваженості нервових процесів. Науковці (Є.П. Ільїн, 

П.П. Блонський, М.О. Бернштейн та ін.) наголошують на ролі рухової 

активності, як потужного фактору відновлення та зміцнення здоров'я 

підлітків у період остаточного формування організму, засобу ліквідації вад у 

фізичному розвитку, потужного джерела підвищення загальної та 

інтелектуальної працездатності; в ній знаходять своє відображення психічні 

стани підлітка, властивості його нервової системи. 

Однак, фахівці вказують і на те, що упродовж останніх 50-ти років 



проблеми рухової активності в царині вітчизняної науки переважно 

вивчаються фізіологами та спеціалістами в галузі спорту. Тому на сьогодні 

залишається актуальним питання всебічного дослідження психологічних 

аспектів побудови та організації рухової активності, вікових особливостей її 

психічної регуляції, умінь вирішувати складні рухові завдання в емоційно 

напружених ситуаціях тощо. 

Складність і недостатня розробленість проблеми вимагає її вирішення 

на науково-психологічному, науково-методичному рівнях та, звичайно ж, у 

сфері психологічної практики. Зокрема, існує необхідність у наукових 

дослідженнях та розробці ґрунтовних науково-психологічних концепцій, що 

мали б на меті вивчення і пояснення вікової специфіки психічної регуляції 

рухової активності у підлітків з врахуванням психологічних особливостей їх 

розвитку (сензитивність підліткового віку щодо розвитку особистішої 

саморегуляції, вольового самоконтролю; емоційна нестабільність та 

імпульсивність поведінки обумовлена гормональними змінами в організм і 

підлітковою кризою). 

Усе це дає підстави стверджувати, що виконане наукове дослідження 

Ю.П. Данчук відповідає запитам психолого-педагогічної практики та 

державної політики щодо виховання підростаючого покоління. 

У роботі науково коректно сформульовано мету, об'єкт, предмет і 

завдання дослідження. Ґрунтовна теоретико-методологічна основа та 

адекватне використання методів дослідження забезпечили вирішення 

автором поставлених завдань. 

Автор виявляє коректне ставлення до понятійної бази дослідження, що 

свідчить про ґрунтовність і виваженість дослідницької позиції. У дисертації 

проаналізовано сучасний стан вітчизняних та зарубіжних досліджень 

проблеми психічної регуляції; презентовано особливості різних наукових 

підходів щодо вивчення психічної регуляції рухової активності; чітко 

визначено теоретико-методологічні основи власного дослідження; на базі 

науково-теоретичного аналізу сформульовано авторське визначення поняття 



психічної регуляції. 

До теоретичних здобутків дисертантки слід також віднести 

узагальнення наукової інформації щодо особливостей психічної регуляції 

рухової активності людини, зокрема, у питаннях: 

- розгляду  процесів,  психологічних  механізмів та рівнів  психічної 

регуляції; 

- аналізу вольової регуляції діяльності й поведінки як вищої форми 

психічної регуляції; 

- виявлення вікових та тендерних   аспектів психічної регуляції рухової 

активності; 

- теоретичного   обґрунтування   психологічних   чинників   регуляції 

рухової активності. 

У роботі компетентно презентовано комплексну програму емпіричного 

дослідження особливостей психічної регуляції рухової активності підлітків 

та її теоретико-методологічне обґрунтування; імпонує логіка викладу 

основних концептуальних положень емпіричного дослідження, його 

організаційних аспектів і методичного забезпечення. 

На основі кількісного та якісного опрацювання результатів 

емпіричного дослідження: 

- виявлено та охарактеризовано психологічні чинники,   які позитивно 

впливають на регуляцію рухової активності підлітків різних вікових категорій 

при різних видах навантажень (розвинена загальна саморегуляція; зрілість і 

сталість   емоційної  сфери;   ініціативність,   активність;   впевненість  у  собі, 

самостійність у плануванні власної діяльності; стійкість намірів, незалежність 

їх від  сторонніх  впливів;  критичність  і реалістичність поглядів;  почуття 

обов'язку; здатність планувати, організовувати і реалізувати власні наміри, 

доцільно розподіляти зусилля; розвинутий самоконтроль, адекватна оцінка 

себе і результатів своєї діяльності; сформована потребово-мотиваційна сфера); 

- здійснено порівняльний аналіз вікових особливостей ініціативних 

вольових зусиль підлітків, а також зв'язків між показниками ефективності 

рухової активності (силою, швидкістю й витривалістю) та їх психологічними 



чинниками (загальною саморегуляцією, особливостями мотиваційної сфери, 

самооцінкою, особливостями концентрації уваги); 

- зроблено спробу описати найвиразніші типологічні групи підлітків, 

які  відрізняються  між  собою  за руховою  активністю  та  особливостями 

психічної регуляції поведінки. 

Заслуговує на увагу ретельна верифікація отриманих 

експериментальних даних із застосуванням спеціальних методів 

математичної статистики. Використаний комплекс взаємодоповнюючих 

діагностичних методів, репрезентативність вибірки, коректне використання 

методів статистичної обробки експериментальних даних забезпечують 

вірогідність та аргументованість результатів дослідження. 

Наукову і практичну цінність має розроблена дисертанткою програма 

формування готовності підлітків до психічної регуляції рухової активності і 

поведінки. Ретельно продумана стратегія, що закладена в основу програми, 

та професійно розроблена її структура дозволили охопити ключові цілі 

психологічного впливу і забезпечити розв'язання визначених завдань. 

Система спеціальних методів, прийомів, засобів, психотехнологій, 

включених до програми, дала змогу позитивно впливати на розвиток 

здатності до оволодіння власною поведінкою, конструктивного подолання 

труднощів, навичок саморегуляції і самоконтролю, здатності до позитивної 

самомотивації,      формування      адекватної самооцінки      та      рівня 

самоефективності. 

Показники підсумкового діагностичного обстеження свідчать про 

ефективність впровадженої   програми,   зокрема   щодо   покращення 

показників психічної регуляції рухової активності у підлітків залучених до 

формувального експерименту. 

Отримані експериментальні дані про особливості психічної регуляції 

рухової активності у підлітків, можуть бути використані: 

- у вдосконаленні змісту    і організації діяльності загальноосвітніх 

шкільних закладів щодо виховання вольових якостей та розвитку навичок 



саморегуляції у підлітків; 

- для доповнення (уточнення, збагачення) змісту освітньо-професійних 

програм  підготовки  психологів у  вищих  навчальних закладах освітньо- 

кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»,    зокрема, при 

викладанні таких дисциплін як    «Вікова психологія», «Психофізіологія», 

«Педагогічна психологія». 

На основі проведеного дослідження дисертанткою зроблено ряд 

важливих наукових висновків, які мають теоретичне та практичне значення, 

а саме: щодо визначення феномену психічної регуляції рухової активності 

особистості, особливостей її становлення на різних етапах онтогенезу, 

психологічних чинників рухової активності підлітків та особливостей її 

психічної регуляції. 

Загалом дисертаційну роботу Ю.П. Данчук визначають чіткість 

формулювань, виваженість суджень, аргументованість сформульованих 

висновків. 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Ю.П. Данчук, звернемо 

увагу авторки на окремі зауваження та побажання: 

1. У параграфі 1.2 «Вольове зусилля як одна з ланок реалізації рухової 

функції» приділяється багато уваги аналізу теоретичних підходів до 

вивчення феномена «вольового зусилля», опису його видів та основних 

характеристик, але питання вольового зусилля як ланки реалізації рухової 

функції розкрито недостатньо широко. 

2 .У  параграфі 1.3 презентовано структурно-функціональну модель 

психічної регуляції рухової активності підлітків (Рисунок 1.1.). Проте, у 

тексті роботи недостатньо інтерпретовано її зміст. В обґрунтуванні моделі 

варто було б надати більшої виразності представленню зв'язків між 

узагальненнями за результатами теоретичного дослідження та методологією 

її побудови використання. 

3. Робота також не позбавлена деяких стилістичних огріхів і технічних 

помилок. 



Зазначені недоліки непринципові та не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертації. Дисертаційне дослідження Ю.П. Данчук відповідає 

науковій спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. Основні 

його результати у повному обсязі викладено в достатній кількості наукових 

публікацій. Теоретичні і практичні положення дисертації доповідалися й 

отримали схвалення на міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

наукових конференціях. Зміст автореферату відповідає основним 

положенням дисертації і відображає її структуру. 

Робота за формою і змістом відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», які висуваються до кандидатських 

дисертацій, а її автор Юлія Петрівна Данчук заслуговує на присудження 

наукового звання кандидата психологічних наук за спеціальності 19.00.07 -

педагогічна та вікова психологія. 
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імені М.П.Драгоманова 


