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Актуальність обраної теми. Сучасний любительський бокс за останні
роки зазнав суттєвих змін. Введення боксерських рукавиць нового типу
значно вплинуло на зниження сили ударів. Боксери змінили стиль поєдинків,
адаптувавши його до нових правил суддівства (В.А. Кисельов, 2006).
Міжнародною асоціацією любительського боксу (АІБА) на олімпійських
турнірах боксерів з 1992 до 2012 рр. суттєво змінені умови змагальної
діяльності спортсменів. У правила змагань впроваджено ряд заходів:
ліцензійний відбір учасників, електронну систему визначення переможців
змагання, введені захисні шоломи, формула поєдинків змінена з трьох
раундів по три хвилини на чотири раунди по дві хвилини, введені
атравматичні рукавички. Форма атравматичних рукавичок не дозволяє
стискати пальці у кулак. Удари виконуються фалангами пальців, що
амортизує і значно знижує силу ударів.
На Олімпійських іграх 2016 р були змінені правила проведення змагань
боксерів з ухилом в сторону професійного боксу: поєдинки проводяться без
шоломів, переможець визначається з підрахунком набраних балів по системі
професійного боксу, формула бою три раунди по три хвилини.
На даному етапі, після Олімпійських ігор 2016 р, змагання боксерів у
любительському боксі проводяться по формулі бою три раунди по три
хвилини, у напівпрофесійному боксі по формулі бою п’ять раундів по три
хвилини, у професійному боксі по формулі бою дванадцять раундів по три
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хвилини.

Змагання

боксерів

серед

любителів

і

напівпрофесіоналів

проводяться суворо в атравматичних рукавичках.
У переліку головних завдань процесу підготовки спортсменів науковці
визначають підвищення надійності й результативності спеціальних дій в
екстремальних умовах змагань (В.М. Платонов, 2004, 2015), а також на
передзмагальному етапі особливу значущість набувають тренувальні вправи,
спрямовані на підвищення функціонального стану організму спортсменів
(М.Г. Озолін, 2004).
В розвитку сучасного боксу відзначається збільшення інтенсивності дій
боксерів, здатність проводити поєдинки у високому темпі. Аналізу
змагальної діяльності та рівня підготовленості кваліфікованих боксерів на
різних етапах багаторічної підготовки присвячені роботи М.П.Савчина (2001,
2003), В.Н.Остьянова (2001, 2003), В.І.Філімонова (2001), О.В.Гаськова,
В.А.Кузьміна (2004), В.А.Кисельова (2006), С.В.Кіпріча (2014, 2015).
Необхідно зазначити про недостатню дослідженість функціональної
підготовленості боксерів із визначенням рівня реалізації аеробних і
анаеробних можливостей організму з врахуванням структури змагальної
діяльності та регламенту проведення змагань, саме, в любительському,
напівпофесійному і професійному боксі.
Виходячи з вищезазначеного, дисертаційна робота Берінчика Дениса
Юрійовича

“Структура

змагальної

діяльності

й

особливості

прояву

спеціальної працездатності кваліфікованих боксерів“ є актуальною.
Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Робота виконана згідно
«Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр.»
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за темою 2.25
«Моніторинг процесу адаптації кваліфікованих спортсменів з урахуванням їх
індивідуальних особливостей» (номер держреєстрації теми: № 0112U002530)
і теми 2.35 «Критерії оцінки функціонального потенціалу спортсменів
високого класу» (номер держреєстрації теми: 0114U001482).
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Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Структура дисертаційної
роботи відповідає усім вимогам ВАК України. Здобувачем чітко визначено
методологічну й теоретичну основу дослідження: мета, завдання, об’єкт і
предмет

дослідження

сформульовані

коректно

і

відповідають

темі

дисертаційної роботи. Автором використані 232 літературних джерела, з яких
40 – публікації зарубіжних фахівців.
В дисертаційній роботі використано комплекс методів дослідження, які
відповідають сучасним вимогам. Даний факт забезпечує високий рівень
наукової

обґрунтованості

Сформульовані

положень,

висновки

які

базуються

розроблені
на

в

дисертації.

достатній

кількості

експериментальних досліджень, мають науково обґрунтований характер,
логічно пов'язаний з отриманими результатами, в повній мірі відображають
зміст проведених досліджень і відповідають завданням.
Достовірність результатів та їх новизна. Результати досліджень,
отримані автором ретельно обґрунтовані, доведена їх достовірність.
Висновки

дисертаційної

роботи

відображають

отримані

результати,

відповідають меті та задачам дослідження.
Автор провів комплексне дослідження вивчення і порівняння показників
стану

спеціальної

любительському,

працездатності

напівпрофесійному

кваліфікованих

спортсменів

і професійному боксі на

у

етапі

безпосередньої підготовки до змагань.
Новизна проведених досліджень полягає в наступному. Виявлені
відмінності в структурі змагальної діяльності боксерів у залежності від
регламенту проведення змагань у любительському, напівпрофесійному і
професійному боксі. Розроблено алгоритм комплексної оцінки спеціальної
працездатності кваліфікованих боксерів з одночасним визначенням реакції їх
кардіореспіраторної системи в умовах спеціалізованих тестів, що дозволяє
підвищити

ефективність

тренувального

змагальної діяльності в боксі.

процесу

і

результативність
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Виявлені відмінності прояву спеціальної працездатності, а також у
функціональному і метаболічному забезпеченні спеціальної працездатності
боксерів в різних раундах боксерського поєдинку, які впливають на
результативність змагальної діяльності. Визначено різниці у боксерівлюбителів, напівпрофесіоналів і професіоналів стосовно розвитку і внеску в
структуру функціональної підготовленості факторів стійкості, рухливості та
реалізації

аеробного

характеристики

потенціалу.

функціональної

Визначено

найбільш

підготовленості

та

інформативні
спеціальної

працездатності боксерів для підвищення ефективності контролю спортивної
підготовки спортсменів. Обґрунтовані напрями корекції тренувального
процесу кваліфікованих боксерів шляхом удосконалення структури їх
функціональної підготовленості і регламенту змагальної діяльності.
Доповнені та розширенні уявлення щодо залежності між спеціальною і
загальною працездатністю кваліфікованих боксерів, а також з основними
характеристиками аеробних і анаеробних можливостей спортсменів.
Повнота викладення матеріалу дисертації в опублікованих працях.
За темою дисертаційної роботи опубліковано 11 наукових праць. З них 5
праць опубліковано у фахових виданнях України, 2 включено до міжнародної
науково-метричної бази. В публікаціях викладено основні положення,
висновки і рекомендації щодо зробленого дисертантом у роботі.
Недоліки дисертації щодо змісту та

оформлення. Оцінюючи

дисертаційну роботу Д. Ю. Берінчика позитивно, вважаю за необхідне
зробити такі зауваження:
1.

В темі дисертації, назві розділів та організації досліджень

визначено, що в роботі брали участь саме кваліфіковані боксери. По
тексту роботи багаторазово застосовано повторення сполучення слів
“кваліфіковані боксери“, що не надає додаткової інформації та
являється зайвим.
2.

В тексті зустрічаються окремі граматичні та стилістичні помилки,

які не впливають на суть роботи.
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Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Виходячи з актуальності теми роботи, проведеного обсягу досліджень,
наукової новизни та практичного значення вважаю, що дисертаційне
дослідження Берінчика Дениса Юрійовича “Структура змагальної діяльності
й особливості прояву спеціальної працездатності кваліфікованих боксерів“,
представлене на здобуття наукового ступеня кандидата наук, за своїми
теоретичним і практичним рівнем відповідає вимогам п. 11 «Порядку
присудження наукових ступенів», затверджених Постановами Кабінету
Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року та № 656 від 19.08.2015 року,
які пред'являються до кандидатських дисертацій, а його автор заслуговує
присудження наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та
спорту за спеціальністю 24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт.

