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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ
ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Автореферати дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата наук:
1. Та Ван Винь.
Основные направления совершенствования организации и управления
физической культурой и спортом в Социалистической Республике Вьетнам
(на опыте СССР) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория
и методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая
методику лечебной физкультуры)” / Та Ван Винь ; ГЦОЛИФК. – М., 1981. –
23 с.
Аннотация. Обоснованы закономерности развития физической
культуры и спорта и закономерности управления, функции органов
управления во Вьетнаме.
Ключевые слова: управление, организация физической культурой и
спортом, основные направления развития, Вьетнам.
Анотація. Обґрунтовані закономірності розвитку фізичної культури і спорту
і закономірності управління, функції органів управління у В'єтнамі.
Ключові слова:
управління, організація фізичною культурою і
спортом, основні напрями розвитку, В'єтнам.
Annotation. Conformities to law of development of physical culture and sport and
conformity to law of management, functions of management organs, are grounded
in Vietnam.
Key words: management, organization, basic directions of development, Vietnam,
a physical culture and sport.
2. Тарабыкин Ю. С.
Физическая культура и спорт в структуре свободного времени
производственной молодежи (металлургические предприятия) : автореф. дис.
… канд. пед. наук / Ю. С. Тарабыкин ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л.,
1966. – 20 с.
Аннотация. Выявлено оздоровительное значение занятий физической
культурой и спортом, их влияние на работоспособность и общественную
активность производственной молодежи. Разработаны рекомендации по
дальнейшему развитию физической культуры и спорта среди
производственной молодежи с учетом перехода предприятий на
пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, свободное время,
молодежь.
Анотація. Виявлено оздоровче значення занять фізичною культурою і
спортом, їх вплив на працездатність і суспільну активність молоді,
працюючої на виробництві.

Ключові слова: фізична культура, спорт, вільний час, молодь.
Annotation. The health value of employments is exposed by a physical culture and
sport, their influence on a capacity and public activity of production young people.
Developed recommendation on further development of physical culture and sport
among production young people taking into account passing of enterprises to the
five-day workweek with two days off.
Key words: physical culture, sport, spare time, young people.
3. Тарасюк Н. Я.
Організаційно-методичні основи пропагандистської та рекламної діяльності в
сфері фізичної культури і спорту : автореф. дис. … канд. наук з фіз.
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання
різних груп населення” / Тарасюк Наталія Яківна ; Львів. держ. ін-т фіз.
культури. – Л., 2003. – 22 с.
Анотація. Уперше отримано інформацію про діяльність керівних
фізкультурних організацій обласного рівня з управління пропагандою
фізкультурних занять. Конкретизовано зміст і обсяги проведення
пропагандистської діяльності спортивними школами і рекламної –
оздоровчими клубами. Виявлено резерви подальшої активізації пропаганди і
реклами, з урахуванням яких складено і апробовано цільову комплексну
програму підвищення їхнього рівня у Волинській області.
Ключові слова: пропаганда, реклама, керівні організації, спортивні
школи, оздоровчі клуби, комплексна програма активізації, сфера фізичної
культури і спорту.
Аннотация. Впервые получена информация о деятельности
руководящих физкультурных организаций областного уровня по управлению
пропагандой физкультурных занятий.
Ключевые слова: пропаганда, реклама, руководящие организации,
спортивные школы, оздоровительные клубы, комплексная программа
активизации, сфера физической культуры и спорта.
Annotation. The aim of the investigation is defining the ways of activisation
of propagandist and advertising activity, that is run by physical culture
organisations of different types. The object of investigation is the place of
propaganda and advertising in the system of typical physical culture and sport
organisations functions. The results of investigation babe been put into practice,
thug prove the effectiveness of the suggested programme.
Key words: programme, advertisement, leading, organisation, sport schools,
health clubs, activisation complex programme.
УДК: 796.075:659.1
4. Тевосян Х. А.
Организационно-методические аспекты массовых занятий физической
культурой с оздоровительной направленностью : автореф. дис. … канд. пед.
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и

спортивной тренировки” / Тевосян Хачатур Арсенович ; ВНИИФК. − М.,
1986. – 22 с.
Аннотация. Определены рекомендуемые тренировочные зоны
нагрузок при занятиях оздоровительным бегом для лиц разного возраста (20–
65 лет); отношение к физической культуре лиц, имеющих избыточный вес
тела, а также частота заболеваний у них опорно-двигательного аппарата при
занятиях оздоровительным бегом. Изучен опыт консультационной формы
руководства при занятиях оздоровительным бегом.
Ключевые слова: массовые занятия физической культурой,
тренировочные нагрузки, избыточный вес тела, частота заболеваний,
оздоровительный бег.
Анотація. Визначені тренувальні зони навантажень, рекомендовані під
час занять оздоровчим бігом для осіб різного віку (20–65 років); ставлення до
фізичної культури осіб, що мають надлишкову вагу тіла, а також частоту
захворювань опорно-рухового апарату під час занять оздоровчим бігом.
Вивчено досвід консультаційної форми керівництва під час занять
оздоровчим бігом.
Ключові слова: масові заняття фізичною культурою, тренувальні
навантаження, надлишкова вага тіла, частота захворювань, оздоровчий біг.
Annotation. The recommended trainings areas of loadings are certain at
employments at health run for the persons of different age (20–65 years); attitude
toward the physical culture of persons, having an ovenweight of body, and also
frequency of diseases for them locomotorium at employments at health run.
Experience of consultative form of guidance is studied at employments at health
run.
Key words: mass employments by a physical culture, trainings loadings,
ovenweight of body, frequency
УДК: 796.034.2+796.011.1
5. Тен К. П.
Физическое воспитание студентов высших учебных заведений Узбекистана и
пути его улучшения : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 735 „Теория и
методика физического воспитания, спортивной тренировки” / К. П. Тен ;
ТГПИ. – Ташкент, 1969. – 26 с.
Аннотация. Изучено развитие физической культуры и спорта в
высших учебных заведениях Узбекистана. Разработаны рекомендации по
улучшению постановки физического воспитания студенчества Узбекистана.
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты высших учебных
заведений, Узбекистан.
Анотація. Вивчено розвиток фізичної культури і спорту у вищих
навчальних закладах Узбекистану. Розроблено рекомендації щодо
поліпшення фізичного виховання студентів Узбекистану.
Ключові слова: фізичне виховання, студенти вищих навчальних
закладів, Узбекистан.

Annotation. Development of physical culture and sport is studied in higher
educational establishments of Uzbekistan. Developed recommendation on the
improvement of raising of physical education of student of Uzbekistan.
Key words: physical education, students of higher educational
establishments, Uzbekistan.
6. Теппер Ю. Н.
Развитие физкультурного движения в Украинской ССР (1917–1959 гг.) :
автореф. дис. … канд. пед. наук / Ю. Н. Теппер ; ГЦОЛИФК. – М., 1965. – 19
с.
Аннотация. Исследован и обобщен опыт работы физкультурных
организаций Советской Украины в период построения и развития
социалистического общества. Показаны причины подлинно массового
развития физической культуры и спорта в республике.
Ключевые слова: физкультурное движение, развитие, опыт работы,
Украинская республика.
Анотація. Досліджено і узагальнено досвід роботи фізкультурних
організацій Радянської України в період розбудови і розвитку
соціалістичного суспільства. Показано причини достовірно масового
розвитку фізичної культури і спорту в республіці.
Ключові слова: фізкультурний рух, розвиток, досвід роботи,
Українська республіка.
Annotation. Investigational and generalized experience athletic
organizations of Soviet Ukraine in the period of construction and development of
socialistic society. Reasons of really mass development of physical culture and
sport are rotined in a republic.
Key words: athletic motion, development, experience, Ukrainian republic.
7. Терехов С. А.
Методика воспитания силовых способностей учащихся старших классов на
уроках физической культуры : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Терехов Сергей
Анатольевич ; Моск. высш. шк. милиции МВД СССР. − М., 1991. – 23 с.
Аннотация. Экспериментально определены эффективные подходы к
воспитанию силовых способностей учащихся старших классов школы.
Доказана необходимость использования силовой подготовки как
самостоятельного процесса в структуре общей физической подготовки
старшеклассников;
выдвинуты
новые
методические
подходы
к
нормированию и распределению физических нагрузок в структуре целевых
уроков физической культуры и системы целевых уроков в соответствии с
содержанием основных разделов программы по физической культуре в
школе. Получены данные, выявляющие возрастные особенности развития
силовых способностей юношей 15–17 лет, определена динамика
тренированности учащихся старших классов в процессе силовой подготовки.

Ключевые слова: учащиеся старших классов, методика воспитания
силовых способностей, урок физической культуры, возрастные особенности.
Анотація. Експериментально визначені ефективні підходи до
виховання силових здібностей учнів старших класів школи. Доведена
необхідність використання силової підготовки як самостійного процесу в
структурі загальної фізичної підготовки старшокласників; висунуті нові
методичні підходи до нормування і розподілу фізичних навантажень в
структурі цільових уроків фізичної культури і системи цільових уроків
відповідно до змісту основних розділів програми з фізичної культури в
школі.
Ключові слова: учні старших класів, методика виховання силових
здібностей, урок фізичної культури, вікові особливості.
Annotation. The effective going is experimentally certain near education of
power capabilities of student senior classes of school. The necessity of the use of
power preparation is well-proven as an independent process in the structure of
body-conditioning of senior pupils; the new methodical going is pulled out near
setting of norms and distributing of the physical loadings in the structure of having
a special purpose lessons of physical culture and system of having a special
purpose lessons in accordance with maintenance of basic sections of the program
on physical to the culture at school.
Key words: student senior classes, method of education of power
capabilities, lesson of physical culture, age-dependent features.
8. Тимчак Я. В.
Військово-фізична підготовка в Україні (IX–XVIII ст.) : автореф. дис. …
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура,
фізичне виховання різних груп населення” / Тимчак Ярослав
Володимирович ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – 16
с.
Анотація. Вперше у вітчизняній педагогічній науці зроблена спроба
дослідити особливості становлення і розвитку військово-фізичної підготовки
в Україні (IX–XVIII ст.) Обґрунтовано, що національна військово-фізична
підготовка мала чіткий поділ на народну і професійну, кожна з яких була
відповідно структурована. Здійснено класифікацію виявлених компонентів
військово-фізичної підготовки згідно статево-вікового критерію та військовоприкладної спрямованості. Встановлена тяглість форм організації, засобів та
форм реалізації військово-фізичної підготовки IX–XIV і XIV–XVIII ст., яка
виражається у їх перебіжному збігові. Дано визначення військово-фізичної
підготовки.
Ключові слова: військово-фізична підготовка, форми організації,
засоби, форми реалізації, традиції, фізичні вправи.
Аннотация. В диссертации рассмотрены особенности военнофизической подготовки в Украине (ІХ–ХУІІІ вв.). Раскрываются
предпосылки становления системы военно-физической подготовки в
отмеченный хронологический период. Изучены направления, содержание,

формы и средства военно-физической подготовки украинцев. Разработана
классификация компонентов системы военно-физической подготовки. Дано
определение понятия военно-физической подготовки.
Ключевые слова: военно-физическая подготовка, формы организации,
средства, формы реализации, традиции, физические упражнения.
Annotation. Peculiarities of military-physical training in Ukraine (IX–
XVIII) are considered in the thesis. The reasons of arranging of the militaryphysical training system in the mentioned chronological period are described. The
directions, matter, forms and means of military-physical training of Ukrainians
have been investigated. The component classification of the military-physical
training system has been created. The definition of the conception of the militaryphysical training has been done. Systematic recommendations have been created to
put into practice native traditions of military-physical training in contemporary
conditions.
Key words: military-physical training, organization forms, means, realization
forms, traditions, physical exercises.
УДК 796.011(477)
9. Титлов А. Ю.
Факторная структура работоспособности школьников в зависимости от
уровня физической активности : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Титлов Александр
Юрьевич ; ВНИИФК. – М., 2000. – 23 с.
Аннотация. Впервые разработана модель факторной структуры
работоспособности для возрастных групп школьников, различающихся по
уровню физической активности; определены и проанализированы возрастные
особенности структуры двигательных способностей школьников 8–17 лет;
выявлены взаимосвязи различных параметров физической подготовленности,
физического развития и морфологических данных; дан анализ значимости
показателей двигательной подготовленности в зависимости от возраста, пола
и уровня двигательной активности; выявлены достоверные критерии
физической работоспособности, позволяющие всесторонне характеризовать
взаимосвязи различных физических качеств на разных этапах
индивидуального развития; апробирована методика компьютерного
использования разновидностей факторного анализа для анализа динамики
факторной структуры физической работоспособности.
Ключевые слова: школьники, уровень физической активности,
факторная структура, физическая подготовленность.
Анотація. Уперше розроблена модель факторної структури
працездатності для вікових груп школярів, що розрізняються за рівнем
фізичної активності; визначені і проаналізовані вікові особливості структури
рухових здібностей школярів 8–17 років; виявлені взаємозв'язки різних
параметрів фізичної підготовленості, фізичного розвитку і морфологічних
даних; представлений аналіз значущості показників рухової підготовленості

залежно від віку, статі і рівня рухової активності; виявлені достовірні
критерії фізичної працездатності, що дозволяють всебічно характеризувати
взаємозв'язки різних фізичних якостей на різних етапах індивідуального
розвитку; апробована методика комп'ютерного використання різновидів
факторного аналізу для аналізу динаміки факторної структури фізичної
працездатності.
Ключові слова: школярі, рівень фізичної активності, факторна
структура, фізична підготовленість.
Annotation. The model of factor structure of capacity is first developed for
the age-dependent groups of schoolboys, differentiating on the level of physical
activity; certain and analysed age-dependent features of structure of motive
capabilities of schoolboys 8-17 years; intercommunications of different parameters
of physical preparedness, physical development and morphological information are
exposed; the analysis of meaningfulness of indexes of motive preparedness is
given depending on age, floor and level to motive activity; the reliable criteria of
physical capacity, allowing comprehensively to characterize intercommunications
of different physical qualities on the different stages of individual development, are
exposed; the method of the computer use of varieties of factor analysis is approved
for the analysis of dynamics of factor structure of physical capacity.
Key words: schoolboys, level of physical activity, factor structure, physical
preparedness.
10. Титов В. С.
Профессионально-прикладная направленность физического воспитания
учащихся средних специальных учебных заведений горного профиля :
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика
физического воспитания и спортивной тренировки (включая методику
лечебной физкультуры)” / Титов Владимир Семенович ; ВНИИФК. – М.,
1979. – 27 с.
Аннотация. Впервые дано научно-теоретическое и практическое
обоснование комплексного подхода к решению проблемы физического
воспитания с профессионально-прикладной направленностью специалистовгорняков. Разработаны и апробированы новые формы педагогического
стимулирования физического воспитания с профессионально-прикладной
направленностью.
Ключевые слова: физическое воспитание, комплексный подход,
педагогическое
стимулирование,
профессиональная
прикладная
направленность.
Анотація. Уперше представлено науково-теоретичне і практичне
обґрунтування комплексного підходу до вирішення проблеми фізичного
виховання з професійно-прикладною спрямованістю фахівців-гірників.
Розроблені і апробовані нові форми педагогічного стимулювання фізичного
виховання з професійно-прикладною спрямованістю.
Ключові слова: фізичне виховання, комплексний підхід, педагогічне
стимулювання, професійна прикладна спрямованість.

Annotation. The nauchno-teoreticheskoe and practical ground of the
complex going is first given near the decision of problem of physical education
with the professional-applied orientation of specialists-miners. Developed and
approved new forms of pedagogical stimulation of physical education with the
professional-applied orientation.
Key words: physical education, complex approach, pedagogical stimulation,
professional applied orientation.
11. Топилко Н. Я.
Підвищення рівня соматичного здоров′я учнів ПТУ засобами фізичного
виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.]
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” /
Топилко Надія Ярославівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2011. – 20
с.
Анотація. Уперше розроблено комплексну програму використання
засобів у фізичному вихованні дівчат 15–18 років швейного виробничого
навчання, яка передбачає мету, завдання та принципи її формування,
теоретичну, практичну та методичну підготовку, форми та методи її
реалізації, основний позитивний вплив якої полягає в істотному зниженні
ступеня функціональної напруги регуляторних механізмів серцево-судинної
системи організму й підвищенні ефективності роботи серця дівчат 15–18
років, які навчаються за спеціальністю «швачка, кравець».
Ключові
слова:
професійно-прикладні
фізичні
вправи,
професійно-технічна освіта, швачка, морфофункціональний стан, здоров'я.
Аннотация. Экспериментально изучено влияние авторской программы
использования средств физического воспитания в процессе физического
воспитания девушек 15–18 лет, обучающихся по специальности "швея,
портной". Выявлено улучшение уровня здоровья учениц, зафиксированы
положительные изменения в морфофункциональном состоянии. Впервые
разработана комплексная программа использования средств в воспитании
девушек 15–18 лет швейного производственного обучения и
экспериментально доказано, что ее внедрение способствует достоверному
улучшению их физического здоровья, работоспособности, функционального
состояния кардио-респираторной системы и общих адаптационных
возможностей организма.
Ключевые
слова:
профессионально-прикладные
физические
упражнения,
профессионально-техническое
образование,
швея,
морфофункциональное состояние, здоровье.
Annotation. The main positive impact will be significant reduction in the
degree of functional tension of regulatory mechanisms of the cardiovascular
system of the body and increasing the efficiency of the heart of girls 15–18 years
old, enrolled in «seamstress, tailor». Were given further development of existing
theoretical information on the dynamics of physical health, morphofunctional state
of the body possi-seamstresses vocational education under the impact of a
combined use of physical education. Amended by available scientific data on the

characteristics of complex use of physical training to optimize physical health,
morphofunctional state and adaptive capacities of adolescent children.
Key words:
vocational
and
practical
exercise, vocational
education, seamstress, morphofunctional status and health.
УДК 796.011.3:612-055.25
12. Трачук С. В.
Моделювання режимів рухової активніості молодших школярів у процесі
фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту :
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення” / Трачук Сергій Васильович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту
України. – К., 2011. – 18 с.
Анотація. Обґрунтовано шляхи вдосконалення системи фізичного
виховання молодших школярів в напрямку їх зацікавленості і в забезпечені
відповідних фізіологічних норм рухової активності. Уперше на основі даних
сучасних досліджень вітчизняних та зарубіжних учених, практики фізичного
виховання дітей молодшого шкільного віку, а також результатів власних
досліджень запропоновано систему оцінки енергетичної вартості комплексів
фізичних вправ (модулів), спрямованих на цільовий розвиток рухових
якостей; вперше розроблено формулу розрахунку на основі отриманих даних
лінійної залежності величини споживання кисню (мл-хв"1) і частоти серцевих
скорочень (уд-хв"1), енергетичної вартості окремих фізичних вправ,
спрямованих на розвиток рухових якостей, для хлопчиків молодшого
шкільного віку; сформована система оцінки енергетичної вартості фізичних
вправ дозволяє обґрунтовано вибрати засоби їх дозування та методику
проведення спеціально організованих занять з метою зменшення
індивідуального дефіциту добової рухової активності молодших школярів.
Ключові слова: рухова активність, молодші школярі, блоки фізичних
вправ, енергетична вартість.
Аннотация. В диссертации представлены результаты исследований
двигательного режима, оценка двигательной активности младших
школьников, функциональное состояние основных систем организма, а также
реакции функциональных систем организма школьников на физические
нагрузки разного характера. На основе данных современных исследований
отечественных и зарубежных ученых, практики физического воспитания
детей младшего школьного возраста, а также результатов собственных
исследований с использованием высокоинформативной аппаратуры
предложена система оценки энергетической стоимости комплексов
физических упражнений (модулей), направленных на развитие двигательных
качеств. Сформированная система оценки энергетической стоимости
физических упражнений позволяет выбирать средства их дозировки и
методику проведения специально организованных занятий физическими
упражнениями с целью уменьшения индивидуального дефицита
двигательной активности младших школьников.

Ключевые слова: двигательная активность, младшие школьники,
модули, блоки физических упражнений, энергетическая стоимость.
Annotation. The researches are directed to improve the motor activity
regimens of junior schoolchildren and to develop a system of physical exercises
modules of a particular direction and energy values as a component of physical
education process in order to ensure the volume of junior schoolchildren's motor
activity in accordance with physiological standards. The scientific novelty of the
work is concluded in elaboration of a system for estimation of energy values of
physical exercise complexes (modules) designed for motor abilities development the system that is based on the results of the latest researches of native and foreign
scientists and also on the indices of the own investigations conducted with a help
of High Tech apparatuses. The created system intended for estimation of energy
values of physical exercises makes it possible reasonably to select means of their
dosage and teaching methods of specially organized physical exercise classes
aimed towards rninimization of individual deficit in daily motor activity at junior
schoolchildren. The main research results are implemented into educational
process at Secondary schools 108 and 130 in the city of Kyiv.
Key words: motor activity, junior schoolchildren, modules, physical
exercises blocks, energy value.
УДК 796-053.2:372.3
13. Третьяков Н. А.
Самостоятельные занятия в системе физического воспитания студенток
педагогических вузов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” /
Третьяков Николай Александрович ; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1988. - 22 с.
Аннотация.
Впервые
доказана
возможность
эффективного
использования форм самостоятельных занятий физической культурой с
целью подготовки будущих учителей к организации и проведению
физического воспитания школьников. Обоснованы положения о
необходимости целостного подхода к физическому воспитанию студенток
педагогических институтов, определяющие эффективное взаимодействие
разнообразных форм занятий физическими упражнениями. На большом
фактическом материале дана характеристика физического развития
студенток педагогических институтов Украины, выявлены различия и
особенности в физической подготовке между жительницами городов и
сельской местности.
Ключевые слова: физическое воспитание, студентки педагогических
учебных заведений, разнообразные формы занятий физическими
упражнениями.
Анотація. Уперше доведена можливість ефективного використання
форм самостійних занять фізичною культурою з метою підготовки майбутніх
вчителів до організації і проведення фізичного виховання школярів.
Обґрунтовані положення про необхідність цілісного походу до фізичного
виховання студенток педагогічних інститутів, що визначають ефективну

взаємодію різних форм занять фізичними вправами. На фактичному матеріалі
представлено характеристику фізичного розвитку студенток педагогічних
інститутів України, виявлені відмінності і особливості у фізичній підготовці
між мешканками міст і сельської місцевості.
Ключові слова: фізичне виховання, студентки педагогічних навчальних
закладів, різні форми занять фізичними вправами.
Annotation. Possibility of the effective use of forms of independent
employments is first well-proven by a physical culture with the purpose of
preparation of future teachers to organization and leadthrough of physical
education of schoolboys. Polozhennya is grounded about the necessity of integral
hike to physical education of students of pedagogical colleges, determining
effective co-operation of various forms of employments by physical exercises. On
large actual material description of physical development is given students of
pedagogical colleges of Ukraine, distinctions and features in physical preparation
between the habitants of cities and mud flow are exposed skoy of locality.
Key words: physical education, students of pedagogical educational
establishments, various forms of employments by physical exercises.
УДК 37.037:378.14
14. Трофимов Н. В.
Эффективность применения общеразвивающих упражнений повышенной
координационной сложности в занятиях с женщинами среднего и пожилого
возрастов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 130004 „Теория и
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Трофимов
Николай Васильевич ; ВНИИФК. − М., 1974. – 25 с.
Аннотация. Определено воздействие занятий с использованием
упражнений повышенной координационной сложности на двигательные
функции центральной нервной системы женщин среднего и пожилого
возрастов. Составлены рекомендации по использованию упражнений
повышенной координационной сложности в занятиях групп здоровья.
Ключевые слова: женщины среднего и пожилого возраста,
общеразвивающие упражнения, координация, группы здоровья.
Анотація. Визначено вплив занять з використанням вправ підвищеної
координаційної складності на рухові функції центральної нервової системи
жінок середнього і похилого віку. Розроблено рекомендації з використання
вправ підвищеної координаційної складності на заняттях груп здоров'я.
Ключові слова: жінки середнього і похилого віку, загальнорозвиваючі
вправи, координація, групи здоров'я.
Annotation. Influence of employments is certain with the use of exercises of
enhanceable co-ordinating complication on the motive functions of cns of women
of middle and elderly ages. Made recommendation on the use of exercises of
enhanceable co-ordinating complication in employments of groups of health.
Key words: women of middle and elderly age, obscherazvivayuschie
exercises, co-ordination, groups of health.

15.Тугарин А. В.
Функции и информационное обеспечение управления массовой физической
культурой в деятельности спорткомитета республики (на примере УССР) :
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика
физического воспитания и спортивной тренировки” / Тугарин Анатолий
Валентинович ; КГИФК. − К., 1986. – 22 с.
Аннотация. Получены новые данные, характеризующие деятельность
системы спорткомитетов по управлению массовой физической культурой в
Украинской ССР. Показано влияние совершенствования распределения
функций управления и информационного обеспечения на эффективность
развития массовой физической культуры.
Ключевые слова: информационное обеспечение, функции, массовая
физическая культура, деятельность системы спортивных комитетов.
Анотація. Отримані нові дані, що характеризують діяльність системи
спорткомітетов з управління масовою фізичною культурою в Українській
РСР. Показаний вплив удосконалення розподілу функцій управління і
інформаційного забезпечення на ефективність розвитку масової фізичної
культури.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, функції, масова фізична
культура, діяльність системи спортивних комітетів.
Annotation. New information, characterizing activity of the system of
sportkomitetov on a management a mass physical culture in Ukrainian SSR, is got.
Influence of perfection of distributing of functions of management and informative
providing is rotined on efficiency of development of mass physical culture.
Key words: informative providing, functions, mass physical culture, activity
of the system of sporting committees.
16. Тулайдан В. Г.
Вплив фізичної активності на якість життя студентів вищих навчальних
закладів ІІІ–IV рівнів акредитації : автореф. дис. … канд. наук з фіз
виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання
різних груп населення” / Тулайдан Вікторія Геннадіївна ; Львів. держ. ун-т
фіз. культури. – Л., 2013. – 20 с.
Анотація. У роботі висвітлено питання якості життя української
студентської молоді, рівня її фізичної активності; установлено, що ці
показники – важливі індикатори, які дозволяють охарактеризувати перебіг
певного захворювання, ефективність лікування й медичного обслуговування
та виявити групи ризику. Подано методологічні підходи до проблеми
формування у студента базової культури здоров'я і основ продуктивної
життєдіяльності, а також формування високого рівня якості життя з
використанням освітньо-виховного потенціалу навчального середовища.
Ключові слова: якість життя, фізична активність, студенти, здоров'я,
фізична підготовленість.

Аннотация. Диссертационная работа посвящена проблеме улучшения
качества жизни студенческой молодежи средствами физической культуры и
спорта.
Ключевые слова: качество жизни, физическая активность, студенты,
здоровье, физическая подготовленность.
Annotation. The thesis is devoted to the problem of improving the quality of
life of students by means of physical culture and sports. In work highlights the
issues of quality of life of Ukrainian students, their level of physical activity, it is
shown that these figures - critical indicators that allow to characterize the progress
of a disease, the effectiveness of treatment and medical care, and to identify risk
groups. The methodological approaches to the formation of the student basic health
culture, the basis of productive activity, and the formation of a high level of quality
of life using the educative potential of the learning environment are presented in
the work.
Key words: quality of life, physical activity, students, health, physical
preparedness.
УДК 796.012.1-057.875
17. Тулегенов Ш. Т.
Средства и формы организации физкультурно-оздоровительных занятий в
режиме труда и отдыха шахтеров : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Тулегенов Шахарбек
Тулегенович ; ВНИИФК. − М., 1991. – 24 с.
Аннотация. Впервые выявлена функциональная связь между
объективными и субъективными факторами, влияющими на выбор форм и
средств организации физкультурно-оздоровительных занятий среди
шахтеров. Определено соотношение параметров нагрузок (мощность, объем,
интенсивность) в зависимости от направленности воздействия, обоснованных
этиологией и характером профессиональных заболеваний шахтеров.
Разработана методика применения средств силового воздействия с
использованием специального тренажера.
Ключевые слова: средства и формы организации оздоровительных
занятий, режим труда и отдыха, шахтер.
Анотація. Уперше виявлений функціональний зв'язок між
об'єктивними і суб'єктивними чинниками, що впливають на вибір форм і
засобів організації фізкультурно-оздоровчих занять серед шахтарів.
Визначено співвідношення параметрів навантажень (потужність, обсяг,
інтенсивність) залежно від спрямованої дії, обгрунтованих етіологією і
характером професійних захворювань шахтарів. Розроблена методика
застосування засобів силової дії з використанням спеціального тренажера.
Ключові слова: засоби і форми організації оздоровчих занять, режим
праці і відпочинку, шахтар.
Annotation. Functional connection is first exposed between objective and
subjective factors, influencing at choice forms and facilities of organization of

athletic-health employments among miners. Correlation of parameters of loadings
(power, volume, intensity) is certain depending on the orientation of influence,
grounded etiology and character of professional diseases of miners. The method of
application of facilities of power influence is developed with the use of the special
trainer.
Key words: facilities and forms of organization of health employments,
mode of labour and rest.
18. Тупчий Н. А.
Режимы двигательной активности детей 5–6 лет с различным уровнем
физического состояния : автореф. дис. … канд. наук по физ. воспитанию и
спорту : [спец.] 24.00.02 „Физическая культура, физическое воспитание
разных групп населения” / Тупчий Наталья Александровна ; Нац. ун-т физ.
воспитания и спорта Украины. – К., 2001. – 18 с.
Аннотация. Впервые выделена структура физического состояния
старших дошкольников и обоснованы функциональные характеристики
различных его уровней как основа рациональной регламентации режимов
двигательной активности в дошкольном учреждении. Обоснована
рациональная направленность и содержание режимов двигательной
активности в условиях дошкольных учреждений в соответствии со
структурой и уровнем физического состояния для детей 5–6 лет. Обоснована
система оценки физического состояния детей 5–6 лет для использования в
регламентации и контроле эффективности режимов двигательной активности
в условиях дошкольных учреждений.
Ключевые слова: режим двигательной активности, дети 5–6 лет,
уровень физического состояния, система оценки.
Анотація. Уперше виокремлена структура фізичного стану старших
дошкільнят і обґрунтовані функціональні характеристики різних його рівнів
як основа раціональної регламентації режимів рухової активності в
дошкільній установі. Обґрунтована раціональна спрямованість і зміст
режимів рухової активності в умовах дошкільних установ відповідно до
структури і рівня фізичного стану для дітей 5–6 років. Обґрунтована система
оцінки фізичного стану дітей 5–6 років для використання в регламентації і
контролі ефективності режимів рухової активності в умовах дошкільних
установ.
Ключові слова: режим рухової активності, діти 5–6 років, рівень
фізичного стану, систему оцінки.
Annotation. The structure of bodily condition of senior under-fives is first
selected and functional descriptions of his different levels are grounded as basis of
rational regulation of the modes of motive activity is in preschool establishment. A
rational orientation and maintenance of the modes of motive activity is grounded in
the conditions of preschool establishments in accordance with a structure and level
of bodily condition for children 5–6 years. The system of estimation of bodily
condition of children is grounded 5–6 years for the use in regulation and control of

efficiency of the modes of motive activity in the conditions of preschool
establishments.
Key words: mode of motive activity, children 5–6 years, level of bodily
condition, system of estimation.
УДК: 796-0.53.7.071.7
19. Тьорло О. І.
Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної
працездатності курсантів-жінок протягом навчального року : автореф. дис. …
канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура,
фізичне виховання різних груп населення” / Тьорло Олена Ігорівна ; Львів.
держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2008. – 20 с.
Анотація. Уперше теоретично обґрунтовано, розроблено та
експериментально випробувано авторську програму спеціальної фізичної
підготовки курсантів-жінок ВНЗ системи МВС України, зміст навчального
матеріалу якої відповідає особливостям майбутньої професійної діяльності.
Уперше, на основі порівняльного аналізу доведено, що раціональне
поєднання загальної та спеціальної фізичної підготовки дозволяє досягти
достовірного покращення рівня показників спеціальної фізичної
підготовленості та функціонального стану серцево-судинної системи осіб
жіночої статі, які навчаються в вищих навчальних закладах системи МВС
України.
Ключові слова: курсанти-жінки, спеціальна фізична підготовка,
спеціальна фізична підготовленість, фізична працездатність, навчальний рік.
Аннотация. Изучены изменения показателей специальной физической
подготовленности и физической работоспособности курсантов-женщин и
разработаны рекомендации относительно их коррекции и оптимизации.
Ключевые слова: курсанты-женщины, специальная физическая
подготовка, специальная физическая подготовленность, физическая
работоспособность, учебный год.
Annotation. During comparative pedagogical experiment throughout the
academic year employment under the author's program of physical preparation
which was based on the account of specificity of professional work and specific
features of cadets-women and an organic combination of fixed and after-hour
forms of employment is proved, that, promoted authentically (p 0,05-0,01) to more
expressed positive changes of the physical working capacity, special physical
readiness and functionality of kardio-respiratory system, than employment under
the operating program of physical training for III - IV levels Higher Educational
Establishment.
Key words: the Cadets-Women, the special physical preparation, special
physical readiness, physical working capacity, academic year.
УДК 796.011.3:355.233.22-055.2

20. Тюх І. А.
Індивідуальні норми фізичної підготовленості молодших школярів у процесі
фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту :
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення” / Тюх Ірина Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту
України. – К., 2009. – 20 с.
Анотація. Уперше визначені пріоритетні фактори, що забезпечують
рівень прояву окремих фізичних якостей дітей у віці 7–9 років з різним
рівнем фізичного здоров’я, на підставі вивчення структури фізичного стану
та окремих його компонентів. Уперше індивідуальні норми фізичної
підготовленості обґрунтовані не тільки з позиції математичного підходу, але і
з урахуванням особливостей розвитку організму, індивідуальних періодів
розвитку фізичних якостей та стану фізичного здоров’я сучасних школярів
України у віці 7–9 років. Уперше розроблені орієнтовані нормативи фізичної
підготовленості, які доступні для школярів у віці 7–9 років з низьким,
нижчим за середній та середнім рівнем фізичного здоров’я, з урахуванням
вимог дидактичних принципів індивідуалізації та доступності. Розроблений
алгоритм розрахунку індивідуальних норм фізичної підготовленості
молодших школярів у навчальному процесі шкільного фізичного виховання
залежно від індивідуальних особливостей організму дітей молодшого
шкільного віку для реалізації в наукових дослідженнях.
Ключові слова: діти молодшого шкільного віку, фізична
підготовленість, фізичне здоров'я, індивідуальні норми фізичної
підготовленості.
Аннотация. Разработаны обоснованные критерии оценки физической
подготовленности для детей с разным уровнем физического здоровья.
Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, физическая
подготовленность, физическое здоровье, индивидуальные норми физической
подготовленности.
Annotation. Dissertation views of the problem of improvement of standards
of estimations of physical fitness of 7-9 years aged pupils with low, lower medium
and medium levels of physical health.
Key words: children of junior school age, physical fitness, physical health,
individual standarts of physical fitness.
УДК 796-053.2:3723
21. Ульянов В. И.
Повышение оздоровительного эффекта уроков физической культуры в
условиях резко изменчивого климата (юноши старших классов): автореф.
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического
воспитания и спортивной тренировки” / В. И. Ульянов ; НИИ возрастной
физиологии и физ. воспитания. − М., 1964. – 21 с.
Аннотация. Изучены возможности и особенности проведения уроков
физической культуры на пришкольной площадке и их эффективность.

Ключевые слова: урок физической культуры, климат, юноши старших
классов.
Анотація. Вивчені можливості і особливості проведення уроків
фізичної культури на пришкільному майданчику та їх ефективність.
Ключові слова: урок фізичної культури, клімат, хлопці старших класів.
Annotation. Possibilities and features of conducting lesson physical culture
on a prishkol'noy ground and their efficiency are studied.
Key words: lesson of physical culture, climate, youths of senior classes.
22. Уркия Монтано Педро Альберто.
Социально-педагогические аспекты физкультурно-спортивной активности
взрослого населения Республики Куба : автореф. дис. … канд. пед. наук :
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Уркия Монтано
Педро Альберто ; ГЦОЛИФК. − М., 1983. – 24 с.
Аннотация.
Впервые
получены
социально-педагогические
характеристики отношения людей к физической культуре и спорту;
определены основные компоненты структуры мотивов вовлеченности (или
невовлеченности) в физкультурно-спортивную деятельность.
Ключевые слова: социальные и педагогические характеристики,
физическая культура и спорт, Республика Куба.
Анотація. Уперше отримані соціально-педагогічні характеристики
ставлення людей до фізичної культури і спорту; визначені основні
компоненти структури мотивів залученння (або незалучення) у фізкультурноспортивну діяльність.
Ключові слова: соціальні і педагогічні характеристики, фізична
культура і спорт, Республіка Куба.
Annotation. Social-pedagogical descriptions of relation of people are first
got to the physical culture and sport; basic komponenty of structure of reasons of
engaged (or to uninvolved) is certain in athletic-sporting activity.
Key words: social and pedagogical descriptions, physical culture and sport,
Republic Cuba.
23. Урукова Г. М.
Межнациональные связи спортивных организаций союзных республик :
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 130004 „Теория и методика
физического воспитания и спортивной тренировки” / Урукова Галина
Максимовна ; ГЦОЛИФК. – М., 1974. – 18 с.
Аннотация. Изучен конкретный опыт развития физической культуры
и спорта в каждой республике на основе взаимообогащения и братской
помощи.
Ключевые слова: спортивные организации, опыт развития физической
культуры и спорта.

Анотація. Вивчений конкретний досвід розвитку фізичної культури і
спорту в кожній республіці на основі взаємозбагачення і братерської
допомоги.
Ключові слова: спортивні організації, досвід розвитку фізичної
культури і спорту.
Annotation. Concrete experience of development of physical culture and
sport is studied in every republic on the basis of vzaimoobogascheniya and
brotherly help.
Key words: sporting organizations, experience of development of physical
culture and sport.
24. Фалькова Н. І.
Фізична підготовка студенток економічних спеціальностей з урахуванням їх
морфофункціональних особливостей : автореф. дис. … канд. наук з
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання
різних груп населення” / Фалькова Наталія Іванівна ; Львів. держ. ін-т фіз.
культури. – Л., 2002. – 20 с.
Анотація. Розроблений новий комплексний тест „шведська стінка” для
диференційованої оцінки виміру рівня розвитку фізичних якостей з
урахуванням антропометричних даних досліджуваних у більш точно
розробленому критерії оцінки рухового потенціалу студенток. Апробовано
зміст і методику вдосконалення фізичних якостей і сенсомоторних функцій
студенток з урахуванням морфофункціональних особливостей. Встановлений
та істотно розширений вплив спеціальних сенсомоторних вправ на розвиток
психомоторних здібностей студенток.
Ключові слова: фізичні якості, фізична підготовка, студентки
економічних спеціальностей.
Аннотация. Разработан новый комплексный тест „шведская стенка”
для дифференцированной оценки измерения уровня развития физических
качеств.
Ключевые слова: физические качества, физическая подготовка,
студентки экономических специальностей.
Annotation. A new complex test is developed the „Swedish wall” for the
differentiated estimation of measuring of level of development of physical
qualities.
Key words: physical qualities, physical preparation, students of economic
specialities.
УДК 796.011.3
25. Фам Ван Сен.
Пути совершенствования физического воспитания школьников во Вьетнаме с
учетом советского опыта : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 130004
„Теория и методика физ. воспитания и спорт. тренировки” / Фам Ван Сен;
ГЦОЛИФК. – М., 1976. – 24 с.

Аннотация. Экспериментально обоснована эффективность внедрения
во вьетнамские школы І ступени комплексного по содержанию проведения
уроков физической культуры, гимнастики до занятий, упражнений и игр на
переменах.
Ключевые слова: физическое воспитание, школьники, Вьетнам.
Анотація.
Експериментально
обґрунтована
ефективність
упровадження у в'єтнамські школи І рівня комплексного за змістом
проведення уроків фізичної культури, гімнастики до занять, вправ і ігор на
перервах.
Ключові слова: фізичне виховання, школярі, В'єтнам.
Annotation. Efficiency of introduction is experimentally grounded in
Vietnamese schools І stage of complex on maintenance leadthrough of lessons of
physical culture, gymnastics to employments, exercises and games on changes.
Key words: physical education, schoolboys, Vietnam.
26. Фаткуллин Х. А.
Организация массовой работы по физической культуре и спорту в
промышленном городе (на примере г. Савалата Башкирской АССР) :
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 735 „Теория и методика
физического воспитания и спортивной тренировки” / Х. А. Фаткуллин ;
ГЦОЛИФК. − М., 1969. – 37 с.
Аннотация. Обосновано совершенствование форм управления
социальным процессом развития физической культуры и спорта в целом и, в
частности, в условиях города.
Ключевые слова: массовая работа по физической культуре и спорту,
промышленный город.
Анотація. Обґрунтовано вдосконалення форм управління соціальним
процесом розвитку фізичної культури і спорту в цілому і, зокрема, в умовах
міста.
Ключові слова: масова робота з фізичної культури і спорту,
промислове місто.
Annotation. Perfection of forms of social process of development of
physical culture and sport control is grounded on the whole and, in particular, in
the conditions of city.
Key words: mass work on a physical culture and sport, industrial city.
27. Фащук О. В.
Гендерні особливості фізичного виховання підлітків : автореф. дис. … канд.
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне
виховання різних груп населення” / Фащук Олександра Василівна ; ДВНЗ
„Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. –
Івано-Франківськ, 2011. – 20 с.
Анотація. Теоретично обґрунтовано тендерні особливості фізичного
виховання підлітків; здійснено ретроспективний логіко-системний аналіз
вибору учнями видів рухової активності з урахуванням тендерного аспекту

(1993–2008 рр.); досліджено особливості ставлення підлітків до уроку
фізичної культури з урахуванням тендерної ідентифікації; виявлено рівень
обізнаності фахівців сфери фізичної культури і спорту щодо тендерної
проблематики; розроблено та апробовано комплексну програму оновлення
змісту методичної роботи вчителів фізичної культури щодо гендерного
підходу до фізичного виховання.
Ключові слова: тендер, підлітки, фізичне виховання, освіта, вчителі
фізичної культури.
Аннотация. Исследованы особенности отношения подростков к уроку
физической культуры с учетом гендерной идентификации. Раскрыты
гендерные особенности относительно распределения видов спорта на
"мужские" и "женские" среди подростков, что имеет ощутимое влияние на
привлечение их к занятиям.
Ключевые слова: тендер, подростки, физическое воспитание,
образование, учителя физической культуры.
Annotation. Thesis is dedicated to investigation of gender issues of teenager
physical education. On the basis of information source analysis the actuality of
researched problem at present stage is discovered. The documents retrospective
analysis from 1993 to 2008 is accomplished. Permanent in time gender disbalance
of attending classes in motor activity among girls and boys during off-hour time is
researched. Gender issues at distributing kinds of sport into male and female sports
among teenagers are discovered, that has got a perceptible influence at the classes
attraction. An author special course "Gender at physical education" is developed
and approved. The research proves that the implementation of gender education at
pedagogical advanced studies for physical training teachers at regional, district and
school levels provides qualitative and quantitative changes at educational
knowledge level of physical training teacher level which contribute to
individualization of studying and educating process.
Key words: gender, teenagers, physical education, education, physical
training teachers.
УДК 37.04:37.037-053.6
28. Федоренко Є. О.
Формування мотивації до спеціально організованої рухової активності
старшокласників : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту :
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення” / Федоренко Євгенія Олегівна ; Дніпроп. держ. ін-т фіз. культури
і спорту. – Д., 2012. – 20 с.
Анотація. Уперше визначено мотиваційні пріоритети старшокласників
залежно від їх рухового режиму, рівня розумового навантаження та статевої
приналежності в умовах різних типів навчальних закладів; визначено
специфіку взаємозв'язків між пріоритетними рисами особистості, що
характеризують комунікативні якості, вихованість, лідерство, та рівнем
мотивації до спеціально організованої рухової активності учнівстаршокласників; визначено, що старшокласники, які займаються фізичними

вправами зі спортивною спрямованістю (2–3 години 4–5 разів на тиждень),
мають у 56–76% високий і вище за середній рівень фізичного здоров'я, у той
же час серед їх однолітків, які займаються за загальною програмою з
фізичної культури в школі, з такими рівнями немає жодного; розроблено
педагогічні умови для формування мотивації учнів до спеціально
організованої рухової активності, озброєння знаннями з фізичної культури,
цілеспрямоване
стимулювання
активної
фізкультурної
діяльності,
використання міжпредметних зв'язків, та систему стимулів: позитивний
емоційний фон на заняттях, диференційований підхід, гласність досягнень,
оцінювання за прогресом досягнень, забезпечення більш глибокого
розуміння сенсу і значення навчального матеріалу.
Ключові слова: мотивація, старшокласники, рухова активність, риси
особистості, фізична культура.
Аннотация. В диссертации впервые определены мотивационные
приоритеты старшеклассников в зависимости от их двигательного режима,
уровня умственной нагрузки и половой принадлежности в условиях
различных типов учебных заведений; определена специфика взаимосвязей
между
приоритетными
чертами
личности,
характеризующими
коммуникативные качества, воспитанность, лидерство, и уровнем мотивации
к специально организованной двигательной активности учащихсястаршеклассников; разработаны педагогические условия для активизации
учащихся в специально организованной двигательной активности,
вооружение знаниями по физической культуре, целенаправленное
стимулирование активной физкультурной деятельности, использования
межпредметных связей и т.д. и стимулы: положительный эмоциональный
фон на занятиях, дифференцированный подход, гласность достижений,
оценки по прогрессу достижений, обеспечения более глубокого понимания
смысла и значения учебного материала и т.д., которые способствуют
формированию мотивации старшеклассников в специально организованной
двигательной активности.
Ключевые слова: мотивация, старшеклассники, двигательная
активность, черты личности, физическая культура.
Annotation. For the first time there were identified motivational priorities of
high school students, depending on their motor mode, the level of their academic
load and sex in different types of schools; specific relationships between
personality traits priorities that characterize the communicative qualities,
education, leadership and level of motivation to specially organized physical
activity of senior pupils were defined; there were designed the educational
conditions to encourage students for specially organized physical activity, to
provide knowledge of physical education, purposeful promotion of physical
activity, use of interdisciplinary connections, etc., and stimuli system: positive
emotional background in the classroom, differentiated approach, publicity of
achievements, assessing the progress of achievement, providing a better
understanding of the meaning and importance of educational material, etc., that

contribute to the formation of motivating pupils to specially organized physical
activity.
Key words: motivation, senior pupils, physical activity, personality traits,
physical culture.
УДК 796.012.1-057.854:159.947.5
29. Федоров Е. М.
Повышение эффективности учебного процесса по физическому воспитанию
студенток с низкой подготовленностью, занимающихся в течение учебного
года на открытом воздухе : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04
„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и
озоровительной физической культуры” / Федоров Емельян Михайлович ;
КГИФК. − М., 1991. – 24 с.
Аннотация. Разработаны модели планирования и формы организации
учебного процесса по физическому воспитанию на свежем воздухе,
сочетающие материал одного из видов спорта (легкая атлетика, спортивные
игры) с дополнительным объемом избирательных физических упражнений,
проводимых методом круговой тренировки.
Ключевые слова: учебный процесс, физическое воспитание студенток,
низкая подготовленность.
Анотація. Розроблено моделі планування і форми організації
навчального процесу з фізичного виховання на свіжому повітрі, що
поєднують матеріал одного з видів спорту (легка атлетика, спортивні ігри) з
додатковим обсягом вибіркових фізичних вправ, що проводяться методом
кругового тренування.
Ключові слова: навчальний процес, фізичне виховання студенток,
низька підготовленість.
Annotation. The models of planning and form of organization of educational
process are developed on physical education on fresh air, combining one material
of types of sport (track-and-field, sporting games) with the additional volume of
electoral physical exercises, conducted the method of the circular training.
Key words: educational process, physical education of students, low
preparedness.
30. Филатов Ю. И.
Физическая культура и спорт на службе обороны Родины в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945 гг.) : автореф. дис. … канд. пед. наук :
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки” / Филатов Юрий Иванович ; ГЦОЛИФК. – М., 1972. – 15 с.
Аннотация. Исследовано состояние спортивно-массовой работы в
стране в указанный период.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, годы Великой
Отечественной войны.
Анотація. Досліджено стан спортивно-масової роботи в країні у
вказаний період.

Ключові слова: фізична культура і спорт, роки Великої Вітчизняної
війни.
Annotation. Consisting of sportivno-massovoy work is investigational of
country in an indicated period.
Key words: physical culture and sport, years of Great Patriotic war.
31. Филимонов Ю. А.
Деятельность коллектива физической культуры промышленного предприятия
в условиях хозяйственной реформы : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Филимонов Юрий
Алексеевич ; КГИФК. – М., 1992. – 23 с.
Аннотация. Разработана модель функционирования современного
коллектива физкультуры промышленного предприятия. Впервые разработана
автоматизированная система анализа эффективности физкультурнооздоровительной работы на производстве.
Ключевые слова: коллектив физической культуры, промышленное
предприятие, автоматизированная система.
Анотація. Розроблена модель функціонування сучасного колективу
фізкультури
промислового
підприємства.
Уперше
розроблена
автоматизована система аналізу ефективності фізкультурно-оздоровчої
роботи на виробництві.
Ключові слова: колектив фізичної культури, промислове підприємство,
автоматизована система.
Annotation. The model of functioning of modern collective of physical
education of industrial enterprise is developed. CAS of analysis of efficiency of
athletic-health work is first developed on a production.
Key words: collective of physical culture, industrial enterprise, CAS.
32. Филиппов Н. Н.
Формы повышения эффективности занятий в физкультурно-оздоровительных
группах по месту жительства с учетом потребностей трудящихся : автореф.
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического
воспитания и спортивной тренировки” / Филиппов Николай Николаевич ;
БГИФК. – Минск, 1987. – 24 с.
Аннотация. Экспериментально обоснованы пути совершенствования
организации физкультурно-оздоровительной работы с трудящимися среднего
возраста машиностроительной отрасли Белорусской ССР по месту
жительства. На основе изучения комплекса показателей, обуславливающих
отношение трудящихся к физической культуре, определены их потребности в
организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства.
Впервые выявлена эффективность занятий в физкультурно-оздоровительных
группах различной направленности, созданных с учетом потребностей
трудящихся.

Ключевые слова: оздоровительная работа по месту жительства,
комплекс показателей, эффективность.
Анотація. Експериментально обґрунтовані шляхи удосконалення
організації фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням середнього віку
машинобудівної галузі Білоруської РСР за місцем проживання. На основі
вивчення комплексу показників, що обумовлюють ставлення населення до
фізичної культури, визначено їхні потреби в організації фізкультурнооздоровчої роботи за місцем проживання. Уперше виявлена ефективність
занять у фізкультурно-оздоровчих групах різної спрямованості, створених з
врахуванням потреб трудящих.
Ключові слова: оздоровча робота за місцем проживання, комплекс
показників, ефективність.
Annotation. The ways of perfection of organization of athletic-health work
are experimentally grounded with a worker middle age of machine-building
industry of Byelorussian SSR domiciliary. On the basis of study of complex of
indexes, obuslavlivayuschikh relation of worker to the physical culture, their
requirements are certain in organization of athletic-health work domiciliary.
Efficiency of employments is first exposed in the athletic-health groups of different
to the orientation, created taking into account the necessities of worker.
Key words: health work domiciliary, complex of indexes, efficiency.
33. Філінков В. І.
Система
професійно-прикладної
фізичної
підготовки
фахівців
машинобудівної промисловості : автореф. дис. … канд. наук з виховання і
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення” / Філінков Володимир Ілліч ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л.,
2003. – 24 с.
Анотація.
Визначені
концептуальні
положення
досягнення
оптимальної психофізичної готовності інженерів-машинобудівників у період
навчання у ВНЗ та професійної кар’єри. Обґрунтовано структуру вимог до
психофізичної підготовленості фахівців цього профілю, що визначають
спрямованість та зміст їхньої багатоетапної фізичної підготовки. Створено
узагальнену прогностичну модель системи і програми професійноприкладної фізичної підготовки фахівців машинобудівної промисловості з
урахуванням усіх чинників та елементів, що визначають її структуру.
Визначено найбільш доцільне модельне дидактичне наповнення, форми
реалізації та забезпечення цієї системи. Обґрунтовано значення розробленої
системи на етапах дипломної та післядипломної освіти.
Ключові слова: фізична підготовка, структура, промисловість.
Аннотация. Обосновано значение разработанной системы на этапах
дипломного и последипломного образования.
Ключевые слова: физическая подготовка, структура, промышленность.
Annotation. The value of the developed system is grounded on the stages of
diploma and poslediplomnogo education.
Key words: physical preparation, structure, industry

34. Фомин Ю. А.
Условия и уровень развития физической культуры жителей различных по
размеру сельских поселений (по материалам конкретного социологического
исследования жителей сел Вологодской, Калининской, Курганской,
Новгородской и Псковской областей РСФСР, Ивано-Франковской и
Черновицкой областей УССР) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки” / Фомин Юрий Алексеевич ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л.,
1977. – 14 с.
Аннотация. Впервые дано сопоставление уровня развития физической
культуры жителей различных по размеру сельских поселений.
Ключевые слова: физическая культура, сельские поселения,
социологические исследования.
Анотація. Уперше проаналызований рівень розвитку фізичної
культури мешканців різних за розміром сільських поселень.
Ключові слова: фізична культура, сільські поселення, соціологічні
дослідження.
Annotation. Comparison of level of development is first given physical
habitants of different in size rural settlements.
Key words: physical culture, rural settlements, sociological researches.
35. Франчук В. І.
Система фізкультурно-оздоровчого менеджменту на підприємстві: оцінка та
формування : автореф. дис. … канд. економ. наук : [спец.] 08.06.02
„Менеджмент” / Франчук Василь Іванович ; ДУ „Львівська політехніка”. –
Л., 1995. – 24 с.
Анотація. Розроблений новий підхід до формування системи
фізкультурно-оздоровчого менеджменту на підприємстві і його
інформаційного забезпечення, що дозволило вперше створити науковообґрунтовану технологію їх удосконалення.
Ключові слова: оздоровчий менеджмент, підприємство, система
інформаційного забезпечення.
Аннотация. Разработан новый подход к формированию системы
физкультурно-оздоровительного менеджмента на предприятии и его
информационного обеспечения. что позволило впервые создать научно
обоснованную технологию их усовершенствования.
Ключевые слова: оздоровительный менеджмент, предприятие, система
информационного обеспечения.
Annotation. The new going is developed near forming of the system of
athletic-health management on an enterprise and his informative providing. that
allowed first to create the scientifically grounded technology of their improvement.
Key words: health management, enterprise, system of the informative
providing.

36. Фризен В. Э.
Экспериментальное обоснование организации труда на кафедрах
физического воспитания вуза : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]
130004 „Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки” / Фризен Владимир Едуардович ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта.
– Л., 1977. – 16 с.
Аннотация. Выявлены неиспользованные резервы совершенствования
трудовой деятельности преподавателей с учетом характера их труда и
профессиональной ориентации. Оценена степень воздействия существующих
условий и режима труда на функциональное состояние организма
преподавателей физического воспитания в процессе педагогической
деятельности по спортивной гимнастике, лыжному спорту и спортивным
играм. Определено влияние рациональной организации труда и
скорректированной методики обучения на динамику роста физической
подготовленности
студентов
по
нормам
комплекса
ГТО,
специализирующихся по спортивной гимнастике, лыжному спорту и
спортивным играм.
Ключевые слова: организация труда, кафедры физического
воспитания, педагогическая деятельность.
Анотація. Виявлені невикористані резерви вдосконалення трудової
діяльності викладачів з урахуванням характеру їх праці і професійної
орієнтації. Визначена ступінь існуючих умов і режиму праці на
функціональний стан організму викладачів фізичного виховання в процесі
педагогічної діяльності зі спортивної гімнастики, лижного спорту і
спортивних ігор. Визначений вплив раціональної організації праці і
скоректованої методики навчання на динаміку зростання фізичної
підготовленості студентів за нормами комплексу ГТО, що спеціалізуються зі
спортивної гімнастики, лижного спорту і спортивним іграм.
Ключові слова: організація праці, кафедри фізичного виховання,
педагогічна діяльність.
Annotation. Untapped backlogs of perfection of labour activity of teachers
are exposed taking into account character of their labour and professional
orientation. The degree of influence of existent terms and mode of labour on the
functional state of organism of teachers of physical education is appraised in the
process of pedagogical activity on a sporting gymnastics, ski sport and sporting
games. Influence of rational organization of labour and adjusted method of
teaching is certain on a dynamics growth of physical preparedness of students on
the norms of complex GTO, specialized on a sporting gymnastics, ski sport and
sporting games.
Key words: organization of labour, departments of physical education,
pedagogical activity.
37. Фризен В. Э.
Экспериментальное обоснование организации труда на кафедрах
физического воспитания вуза : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]

130004 „Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки” / Фризен Владимир Эдуардович ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта.
– Л., 1978. – 16 с.
Аннотация.
Впервые
исследована
трудовая
деятельность
преподавателей
кафедр
физического
воспитания
с
целью
ее
усовершенствования. Разработан комплексный подход к изучению
содержания и специфики труда преподавателя. Разработана и
экспериментально обоснована методика проведения занятий, направленная
на интенсификацию педагогического процесса в условиях вуза. Исследована
и доказана взаимосвязь и зависимость уровня физической подготовленности
студентов
от
условий
и
организации
трудовой
деятельности
преподавательского состава.
Ключевые слова: организация труда, кафедры физического
воспитания, педагогическая деятельность.
Анотація. Уперше досліджена трудова діяльність викладачів кафедр
фізичного виховання з метою її удосконалення. Розроблений комплексний
підхід до вивчення змісту і специфіки праці викладача. Розроблена і
експериментально обґрунтована методика проведення занять, направлена на
інтенсифікацію педагогічного процесу в умовах вузу. Досліджений і
доведений взаємозв'язок і залежність рівня фізичної підготовленості
студентів від умов і організації трудової діяльності викладацького складу.
Ключові слова: організація праці, кафедри фізичного виховання,
педагогічна діяльність.
Annotation. Labour activity of teachers of departments of physical
education is first investigational with the purpose of its improvement. The complex
going is developed near the study of maintenance and specific of labour of teacher.
Developed and the method of leadthrough of employments, directed on
intensification of pedagogical process in the conditions of institute of higher, is
experimentally grounded. Investigational and well-proven intercommunication and
dependence of level of physical preparedness of students from terms and
organization of labour activity teaching staff.
Key words: organization of labour, departments of physical education,
pedagogical activity.
38. Хазиахметова М. С.
Особенности
методики
физического
воспитания
дошкольников,
проживающих в условиях жаркого климата : автореф. дис. … канд. пед. наук
: [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки” / Хазиахметова Мунира Салиховна ; ВНИИФК. – М., 1990. – 21
с.
Аннотация.
Обоснована
методика
физического
воспитания
дошкольников, проживающих в условиях жаркого климата.
Ключевые слова: методика физического воспитания, дошкольники,
условия жаркого климата.

Анотація. Обґрунтовано методику фізичного виховання дошкільників,
що проживають в умовах жаркого клімату.
Ключові слова: методика фізичного виховання, дошкільники, умови
жаркого клімату.
Annotation. The method of physical education of under-fives, resident in the
conditions of hot climate is grounded.
Key words: method of physical education, under-fives, terms of hot climate.
УДК 796.011.1-053.4(213)
39. Халайджі С. В.
Професійно-прикладна фізична підготовка студентів енергетичних
спеціальностей : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту :
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення” / Халайджі Світлана Владиславівна ; Львів. держ. ун-т фіз.
культури. – Л., 2006. – 20 с.
Анотація. Уперше виявлено комплекс психофізіологічних і
психофізичних якостей та рухових навичок, від яких залежить успішна
виробнича діяльність енергетиків. Уперше розроблено модель, а на її основі
програму
професійно-прикладної
фізичної
підготовки
студентів
енергетичних спеціальностей, яка визначає мету, завдання, засоби, методи,
форми реалізації, види забезпечення професійно-прикладної фізичної
підготовки. Уперше встановлено взаємозв’язок між професійно-прикладною
фізичною підготовкою студентів і формуванням у них здорового способу
життя.
Ключові слова: фізична підготовка, студенти енергетичних
спеціальностей.
Аннотация.
Выявлен
комплекс
психофизиологических
и
психофизических качеств и двигательных умений, необходимых для
успешной производственной деятельности энергетиков.
Ключевые слова: физическая подготовка, студенты энергетических
специальностей.
Annotation. The complex of psychological, physiological and physical
qualities and motive abilities, necessary for successful production activity of power
engineering specialists is exposed.
Key words: physical preparation, students of power specialities.
УДК 796:378.4+620.9
40. Халлаль Ваджи Махмуд.
Исследование путей совершенствования организации физического
воспитания и спорта в высших учебных заведениях Сирии : автореф. дис. …
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания
и спортивной тренировки” / Халлаль Ваджи Махмуд ; КГИФК. – К., 1979. –
20 с.
Аннотация. Впервые проведено изучение путей решения конкретной
проблемы организации физической культуры в вузе в рамках страны путем

использования генетического (исторического) исследования анализа
структуры системы и проектирования программы практической
деятельности. Изучена и представлена проблема в целом, а устранение ее
предусмотрено на основе реализации целостной программы мероприятий.
Ключевые слова: организация физического воспитания и спорта,
высшие учебные заведения.
Анотація. Уперше проведено вивчення шляхів вирішення конкретної
проблеми організації фізичної культури у вузі в рамках країни шляхом
використання генетичного (історичного) дослідження аналізу структури
системи і проектування програми практичної діяльності. Вивчена і
представлена проблема в цілому, а усунення її передбачене на основі
реалізації цілісної програми заходів.
Ключові слова: організація фізичного виховання і спорту, вищі учбові
заклади.
Annotation. The study of ways of decision of concrete problem of
organization of physical culture is first conducted in the institute of higher within
the framework of country by drawing on genetic (historical) research of analysis of
structure of the system and program of practical activity design. Studied and
presented problem on the whole, and the removal of it is foreseen on the basis of
realization of the integral program of measures.
Key words: organization of physical education and sport, higher educational
establishments.
41. Хамди Мохамед.
Социально-педагогические предпосылки развития физической культуры и
спорта в Алжирской Народной Демократической Республике : автореф. дис.
… канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического
воспитания и спортивной тренировки” / Хамди Мохамед ; ГЦОЛИФК. – М.,
1985. – 24 с.
Аннотация. Впервые изучены основные факторы, детерминирующие
развитие алжирского физкультурного движения; отношение людей к
физической культуре и спорту, их интересы и потребности. Определены
основные причины невовлеченности женщин в физкультурное движение и
роль мусульманской религии в рассматриваемой сфере общественной
деятельности.
Ключевые слова: развитие физической культуры и спорта, Алжирская
Народная Демократическая Республика.
Анотація. Уперше вивчені основні чинники, що детермінують
розвиток алжирського фізкультурного руху; ставлення людей до фізичної
культури і спорту, їх інтереси і потреби. Визначені основні причини
незалучення жінок у фізкультурний рух і роль мусульманської релігії в даній
сфері суспільної діяльності.
Ключові слова: розвиток фізичної культури і спорту, Алжирська
Народна Демократична Республіка

Annotation. Basic factors, determiniruyuschie development of Algerian
athletic motion, are first studied; attitude of people toward a physical culture and
sport, their interests and necessities. Principal reasons of uninvolved of women are
certain in athletic motion and role of moslem religion in the examined sphere of
public activity.
Key words: development of physical culture and sport, Algerian Folk
Democratic Republic.
42. Хамидов Хушнут.
Теория и методика определения перспективной потребности в специалистах
по физической культуре и спорту и планирование их подготовки (на примере
Узбекской ССР) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 130004 „Теория и
методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая
методику лечебной физкультуры” / Хамидов Хушнут ; ВНИИФК. – М., 1977.
– 27 с.
Аннотация.
Определен
социально-демографический
и
профессиональный состав физкультурных кадров республики в разрезе
город–село, по категориям физкультурных работников, по полу,
образовательному уровню и по видам спорта. Изучена расстановка и
использование физкультурных кадров. Выявлены основные факторы,
влияющие на потребность республики в квалифицированных кадрах по
физической культуре и спорту. Разработаны основные научно-методические
положения по определению перспективной потребности в специалистах по
физической культуре и спорту и планированию их подготовки. Определены
расчетные нормативы для перспективного планирования роста численности
физкультурных кадров. Определена общая и дополнительная потребность
Узбекской ССР в специалистах с высшим и средним физкультурным
образованием на 1981–2000 годы. Разработана методика определения
перспективной потребности в специалистах с высшим и средним
физкультурным образованием и планированию их подготовки.
Ключевые слова: специалист по физической культуре и спорту,
планирование, подготовка.
Анотація. Визначений соціально-демографічний і професійний склад
фізкультурних кадрів республіки в аспекті місто–село, за категоріями
фізкультурних працівників, за статтю, освітньому рівню і за видами спорту.
Вивчено використання фізкультурних кадрів. Виявлені основні чинники, що
впливають на потребу республіки в кваліфікованих кадрах з фізичної
культури і спорту. Розроблені основні науково-методичні положення за
визначенням перспективної потреби у фахівцях з фізичної культури і спорту і
планування їх підготовки.
Ключові слова: фахівець з фізичної культури і спорту, планерування,
підготовка.
Annotation. Social-demographic and professional composition of athletic
shots of republic is certain in a cut city-village, on the categories of athletic
workers, on a floor, to the educational level and on the types of sport. Placing and

use of athletic shots is studied. Basic factors, influencing on the requirement of
republic in skilled shots on a physical culture and sport, are exposed. Substantive
scientific-methodical provisions are developed on determination of perspective
requirement in specialists on a physical culture and sport and planning of their
preparation.
Key words: specialist on a physical culture and sport, planning, preparation.
43. Хамидов Хушнут.
Научно-методические основы определения перспективной потребности в
специалистах по физической культуре и спорту и планирование их
подготовки в союзной республике (на примере Узбекской ССР) : автореф.
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 130004 „Теория и методика физического
воспитания и спортивной тренировки (включая методику лечебной
физкультуры)” / Хамидов Хушнут ; ВНИИФК. – М., 1980. – 24 с.
Аннотация.
Определен
социально-демографический
и
профессиональный состав физкультурных кадров республики в разрезе
город-село, по категориям физкультурных работников, по полу,
образовательному уровню и по видам спорта. Изучена расстановка и
использование физкультурных кадров. Выявлены основные факторы,
влияющие на потребность республкики в квалифицированных кадрах по
физической культуре и спорту. Разработаны основные научно-методические
положения по определению перспективной потребности в специалистах по
физической культуре и спорту и планированию их подготовки. Определены
расчетные нормативы для перспективного планирования роста численности
физкультурных кадров. Определена общая и дополнительная потребность
Узбекской ССР в специалистах с высшим и средним физкультурным
образованием на 1981-2000 годы. Разработана методика определения
перспективной потребности в специалистах с высшим и средним
физкультурным образованием и планированию их подготовки.
Ключевые слова: специалист по физической культуре и спорту,
планирование, подготовка.
Анотація. Визначений соціально-демографічний і професійний склад
фізкультурних кадрів республіки в аспекті місто–село, за категорією
фізкультурних працівників, за статтю, освітньому рівню і за видами спорту.
Вивчено використання фізкультурних кадрів. Виявлені основні чинники, що
впливають на потребу республіки в кваліфікованих кадрах з фізичної
культури і спорту. Розроблені основні науково-методичні положення за
визначенням перспективної потреби у фахівцях з фізичної культури і спорту і
планування їх підготовки.
Ключові слова: фахівець з фізичної культури і спорту, планерування,
підготовка.
Annotation. Social-demographic and professional composition of athletic
shots of republic is certain in a cut city-village, on the categories of athletic
workers, on a floor, to the educational level and on the types of sport. Placing and
use of athletic shots is studied. Basic factors, influencing on the requirement of

republic in skilled shots on a physical culture and sport, are exposed. Substantive
scientific-methodical provisions are developed on determination of perspective
requirement in specialists on a physical culture and sport and planning of their
preparation.
Key words: specialist on a physical culture and sport, planning, preparation.
44. Харабуга И. В.
Экспериментальное исследование особенностей обучения физическим
упражнениям лиц пожилого возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук :
[спец.] 13734 „Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки” / И. В. Харабуга ; ГЦОЛИФК. – М., 1970. – 23 с.
Аннотация. Выявлены возможности овладения лицами пожилого
возраста новыми физическими упражнениями в процессе специального
обучения. Изучены особенности овладения лицами пожилого возраста
различными по сложности физическими упражнениями. Экспериментально
обоснованы особенности реализации функций слова и показа в процессе
обучения физическим упражнениям пожилых людей; влияние физических
упражнений на состояние здоровья и уровень развития отдельных
физических качеств.
Ключевые слова: физические упражнения, пожилой возраст,
особенности.
Анотація. Виявлені можливості опанування особами літнього віку
фізичних вправ в процесі спеціального навчання. Вивчені особливості
навчання осіб літнього віку різним за складністю фізичним вправам.
Експериментально обґрунтовані особливості реалізації функцій слова і
показу в процесі навчання фізичним вправам літніх людей; вплив фізичних
вправ на стан здоров'я і рівень розвитку окремих фізичних якостей.
Ключові слова: фізичні вправи, літній вік, особливості.
Annotation. Possibilities of capture the persons of superannuated are
exposed by new physical exercises in the process of the special teaching. The
features of capture the persons of superannuated are studied by different on
complication physical exercises. The features of realization of functions of word
and show are experimentally grounded in the process of teaching physical
exercises of elderly people; influence of physical exercises on the state of health
and level of development of separate physical qualities.
Key words: physical exercises, sear and yellow leaf, features.
45. Хемири Юсеф Бен Юнес.
Основы разработки единой школьной программы по физическому
воспитанию для средних школ Туниса (мужские классы) : автореф. дис. …
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания
и спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” /
Хемири Юсеф Бен Юнес ; ГЦОЛИФК. – М., 1982. – 24 с.
Аннотация. Обоснована логика построения эффективных программ
физического воспитания на современном социальном уровне. Установлены

соответствующие физическому развитию школьников Туниса нормы и
требования программы физического воспитания.
Ключевые слова: физическое воспитание, средние школы Туниса,
школьная программа.
Анотація. Обґрунтована логіка побудови ефективних програм
фізичного виховання на сучасному соціальному рівні. Встановлені відповідні
фізичному розвитку школярів Тунісу норми і вимоги програми фізичного
виховання.
Ключові слова: фізичне виховання, середні школи Тунісу, шкільна
програма.
Annotation. Logic of construction of the effective programs of physical
education is grounded at modern social level. The proper are set physical
development of schoolboys of Tunis of norm and requirement of the program of
physical education.
Key words: physical education, middle schools of Tunis, school program.
46. Хлєбцевич К. В.
Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту :
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Хлєбцевич
Катерина Віталіївна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2007. – 21 с.
Анотація. Виявлено вплив занять фізичною культурою на формування
якостей особистості дітей-сиріт різного віку. Виявлено взаємозв’язок впливу
рівня „Я-концепція”, явної тривожності та стрес-співволодіючої поведінки на
соціальну адаптацію дівчат та хлопців-сиріт. Уперше встановлено
доцільність занять різними видами спорту дітей-сиріт різного віку з метою
оптимізації соціальної адаптації. Визначено довгостроковий вплив різних
спортивних спеціалізацій на формування психофізіологічних якостей юнаків
і дівчат сиріт.
Ключові слова: соціальна адаптація, фізичне виховання і спорт, дітисироти.
Аннотация. Впервые установлена необходимость занятий разными
видами спорта детей-сирот. Определено влияние разных специализаций на
формирование психофизиологических качеств юношей и девушек сирот.
Ключевые слова: социальная адаптация, физическое воспитание и
спорт, дети-сироты.
Annotation. The necessity of employments is first set by the different types
of sport of children-orphans. Influence of different specializations is certain on
forming of psychological physiological qualities and girls of orphans’ youth.
Key words: social adaptation, physical education and sport, childrenorphans.
УДК 796.01.3-058.862
47. Хмельницька І. В.

Комп′ютерні системи контролю моторики школярів 7–10 років з вадами
слуху в програмуванні фізкультурних занять : автореф. дис. … канд. наук з
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне
виховання різних груп населення” / Хмельницька Ірина Валеріївна ; Нац. ун-т
фіз. виховання і спорту України. – К., 2007. – 21 с.
Анотація. Уперше обґрунтовано використання комп’ютерного
моніторингу моторики у програмуванні фізкультурних занять молодших
школярів з вадами слуху на підставі диференційованого та індивідуального
підходів. Розроблено прикладне програмне забезпечення технології
комп’ютерного
моніторингу
моторики
школярів
за
допомогою
автоматизованих систем: „БіоВідео” та „Індивід”. Визначено взаємозв’язки
окремих координаційних здібностей (відчуття ритму, орієнтації у просторі,
здібності
до
збереження
стійкості
пози)
із
психомоторними
характеристиками (сенсомоторними реакціями, обсягом уваги, швидкістю
переключення уваги, зоровою пам’яттю, стійкістю до стомлення, реакцією на
об’єкт, що рухається, урівноваженістю нервових процесів) молодших
школярів зі слуховою депривацією.
Ключові слова: комп’ютерна система, контроль моторики, школярі 7–
10 років, вади слуху.
Аннотация. Впервые обосновано использование компьютерного
мониторинга моторики в программировании физкультурных занятий
младших школьников с нарушениями слуха.
Ключевые слова: компьютерные системы, контроль моторики,
школьники 7–10 лет, нарушения слуха.
Annotation. The use of the computer monitoring of motoriki is first
grounded in programming of athletic employments of junior schoolboys with
violations of ear.
Key words: computer systems, control of motoriki, schoolboys 7–10 years,
violations of ear.
УДК 796-053.2
48. Хомич В. М.
Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків : автореф. дис.
… канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура,
фізичне виховання різних груп населення” / Хомич Віктор Михайлович ;
Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2009. – 20 с.
Анотація. Уперше визначено професійно важливі фізичні та
психофізичні якості техніків-механіків сільського господарства (координація
рухів, сесомоторна швидкість, рівновага, точна диференціація часових,
силових і просторових параметрів, високий рівень розвитку сили, загальної
та силової витривалості, рухлива, урівноважена, сильна нервова система й
висока лабільність). Уперше науково обґрунтовано програму професійноприкладної фізичної підготовки техніків-механіків, яка передбачає
взаємозв’язок усіх компонентів навчального процесу в умовах дотримання

визначеної мети, завдань, принципів, методів, засобів, форм та етапів
навчання.
Ключові слова: фізичні та психічні якості, техніки-механіки, сільське
господарство, програма підготовки.
Аннотация. Определены профессионально важные физические и
психофизические качества техников-механиков сельского хозяйства. Научно
обоснованна
программа
профессионально-прикладной
физической
подготовки техников-механиков, которая определяет взаимосвязь всех
компонентов учебного процесса в условиях соблюдения определеннной
цели, задачи, принципов, методов, средств, офрм и этапов обучения.
Ключевые слова: физические и психические качества, техникимеханики, сельское хозяйство, программа подготовки.
Annotation. Important physical and psychical qualities of techniciansmechanics of agriculture are certain professionally. Scientifically obosnovanna
program of the professional-applied physical preparation of technicians-mechanics,
which determines intercommunication of all of the tools of educational process in
the conditions of observance of opredelennnoy purpose, task, principles, methods,
facilities, ofrm and teaching stages.
Key words: physical and psychical qualities, techniques-mechanics,
agriculture, program preparations.
УДК 796.0-05:371.037
49. Хонориус Акпере.
Борьба за независимость и некоторые социальные аспекты развития
физической культуры и спорта в Африке : автореф. дис. … канд. пед. наук :
[спец.] 130004 „Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки” / Хонориус Акпере ; ГЦОЛИФК. – М., 1974. – 26 с.
Аннотация. Дан научный анализ содержания, форм и тенденций
развития физической культуры и спорта в Африке. Выявлена степень
внедрения новых форм физической культуры и спорта на примере Ганы.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, Африка, социальные
аспекты развития, борьба за независимость.
Анотація. Проаналізовані зміст, форми і тенденції розвитку фізичної
культури і спорту в Африці. Виявлена ступінь впровадження нових форм
фізичної культури і спорту на прикладі Гани.
Ключові слова: фізична культура і спорт, Африка, соціальні аспекти
розвитку, боротьба за незалежність.
Annotation. The scientific analysis of maintenance is given, forms and
progress of physical culture and sport trends in Africa. The degree of introduction
of new forms of physical culture and sport is exposed on the example of Ghana.
Key words: physical culture and sport, Africa, social aspects of
development, fight for independence.
50. Хрипко І. В.

Вплив програм з традиційними та інноваційними засобами фізичного
виховання на фізичний стан молодших школярів : автореф. дис. … канд. наук
з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне
виховання різних груп населення” / Хрипко Інна Василівна ; Нац. ун-т фіз.
виховання і спорту України. – К., 2012. – 20 с.
Анотація. Уперше розроблено технологію оцінювання ефективності
інноваційних програм з фізичного виховання, яка передбачає та дає змогу
вчителю вибрати оптимальний варіант для певного контингенту дітей та
умов матеріально-технічної бази школи; уперше визначено характер впливу
традиційних та інноваційних засобів рухової активності на розвиток
фізичних здібностей та пізнавальну і мотиваційну сферу молодших школярів,
який залежить від спрямованості засобів фізичного виховання; доведено, що
найефективніше є програма фізичної культури з комплексним використанням
засобів фізичного виховання в урочній формі занять, а не з модульним
наповненням одного з видів рухової активності на третьому уроці фізичної
культури; визначено структуру головних факторів, які характеризують
фізичний стан, пізнавальну та мотиваційну сферу учнів молодших класів, що
дало змогу розробити критерії ефективності інноваційних програм.
Ключові слова: програми, фізична культура, фізичний стан, молодші
школярі.
Аннотация. На основании анализа полученных результатов
разработана
технология
оценки
эффективности
инновационных
экспериментальных программ, которая включает следующие этапы: этап
изучения инновационных программ состоящий из установки общей части с
традиционной программой и особенностей инновационной программы; этап
определения количественных и качественных критериев эффективности
программ физического воспитания; этап констатации входных и выходных
показателей эффективности, базирующейся на измерении показателей и
математической обработке полученных результатов; дальнейшие этапы
содержат оценку эффективности программы, а также выводы и предложения.
В ходе эксперимента было создано контрольную и пять экспериментальных
групп школьников вторых классов.
Ключевые слова: программы, физическая культура, физическое
состояние, младшие школьники.
Annotation. Dissertation devoted to study of the impact of programs
including traditional and innovative means of physical training on physical fitness
of primary school children. Age-related features of primary school children
physical development are investigated andinnovative pilot programs adequacy to
age characteristics of physical development of children of primary school age is
determined. A technology is proposed for effectiveness assessment of innovative
physical education programs for juniors, which involved solving a number of tasks,
including the main one to provide the teacher with an idea about the variety of
existing programs in physical education and allow him to choose die optimal ones
for the given contingent of children, depending on the objectives and taking into
account material technical basis of the respective schools. The effectiveness of an

experimental curriculum for pupils of 1-4 classes of general education is
experimentally confirmed, which integrates in itself the main types of motor
activity, and supposes an integrated approach to problem solving.
Key words: programs, physical education, physical states, juniors.
УДК 796.011.3-057.874
51. Хрипко Л. В.
Оптимізація процесу фізичного виховання в аграрних вищих навчальних
закладах України з використанням комп’ютерних технологій : автореф. дис.
… канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура,
фізичне виховання різних груп населення” / Хрипко Людмила
Володимирівна ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2003. – 19 с.
Анотація. Визначено комплекс організаційно-педагогічних умов
оптимізації фізичного виховання студентів аграрних вищих навчальних
закладів. Виявлено закономірності взаємозв’язку показників фізичної
підготовленості і рівня фізичного здоров’я студентів. Конкретизовано
особливості мотиваційної структури до занять фізичними вправами студентів
аграрних вищих навчальних закладів України. Науково обґрунтовано та
розроблено навчальну програму з оздоровчою спрямованістю занять
фізичною культурою.
Ключові слова: фізичне виховання, аграрні вищі навчальні заклади
України, показники фізичної підготовленості.
Аннотация. Научно обоснована и разработана учебная программа
оздоровительной направленности занятий физической культурой.
Ключевые слова: физическое воспитание, аграрные высшие учебные
заведения Украины, показатели физической подготовленности.
Annotation. Scientifically grounded and developed on-line tutorial of health
orientation of employments by a physical culture.
Key words: physical education, agrarian higher educational establishments
of Ukraine, indexes of physical preparedness.
УДК 796.011:378(477)+004
52. Цибанюк О. О.
Управління системою фізичного виховання школярів на Буковині (друга
половина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. … канд. наук з фіз.
виховання і спорту : [спец.] 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія
педагогіки” / Цибанюк Олександра Олександрівна ; Прикар. нац. ун-т імені
Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с.
Анотація. Уперше за результатами аналізу стану дослідженості
пролеми в історико-педагогічній науці визначено хронологічні етапи
впровадження фізичного виховання в систему освіти краю, охарактеризовано
їхні особливості, змодельовано механізм впровадження фізичного виховання
як навчального предмета в освіту школярів регіону та його етапи. Окреслено
організаційну структуру управління фізичним вихованням школярів
Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ століття; увиразнено ефективні

ідеї та управлінські рішення щодо системи фізичного виховання регіону
досліджуваного періоду.
Ключові слова: фізичне виховання школярів, система освіти, процес
управління.
Аннотация. Рассмотрены организационно-педагогические основы
проблемы, охарактеризовано введение физического воспитания школьников
в систему образования региона как процесса управления, основными
компонентами которого являются объект, адресат и субъект введения.
Ключевые слова: физическое воспитание школьников, система
образования, процесс управления.
Annotation. Organizational-pedagogical bases of problem are considered,
introduction of physical education of schoolboys is described to the system of
formation of region as a process of management, basic komponentami of which are
an object, addressee and subject of introduction.
Key words: physical education of schoolboys, system of education,
management process.
УДК 371.11:796.011.3(498.6)„18/19”
53. Цуркан К. В.
Физическое воспитание и спорт в Москве во второй половине ХІХ – начале
ХХ вв. (исторический очерк) : автореф. дис. … канд. пед. наук /
К. В. Цуркан ; ГЦОЛИФК. – М., 1966. – 22 с.
Аннотация. Исследован процесс становления и развития спортивного
движения и отдельных видов спорта в Москве в указанный период времени.
Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, Москва, отдельные
виды спорта.
Анотація. Досліджено процес становлення і розвитку спортивного
руху і окремих видів спорту в Москві у вказаний період часу.
Ключові слова: фізичне виховання, спорт, Москва, окремі види спорту.
Annotation. Becoming and development of sporting motion and separate
types of sport is investigational in Moscow in an indicated period of time.
Key words: physical education, sport, Moscow, separate types of sport.
54. Цюпак Ю. Ю.
Педагогічні аспекти формування здорового способу життя у молодших
школярів, які проживають в зоні підвищеної радіоактивності : автореф. дис.
… канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура,
фізичне виховання різних груп населення” / Цюпак Юрій Юрійович ; Волин.
держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 19 с.
Анотація. Визначено особливості ведення здорового способу життя
дітьми молодшого шкільного віку та їх батьками, які проживають в районах
підвищеної радіоактивності. Виявлено рівень знань з основ здорового
способу життя молодших школярів та їх батьків. Удосконалено форми і
методи навчально-виховної роботи, які забезпечують ефективний

педагогічний вплив, спрямований на формування здорового способу життя
молодших школярів, які проживають в зоні радіаційного контролю.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, молодші школярі, підвищена
радіоактивність.
Аннотация. Усовершенствованы формы и методы учебновоспитательной работы, которые обеспечивают эффективное педагогическое
воздействие на формирование здорового образа жизни младших школьников.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, младшие школьники,
повышенная радиоактивность.
Annotation. Forms and methods of uchebno-vospitatel'noy work, which
provide the effective pedagogical affecting forming of healthy method of life of
junior schoolboys, are improved.
Key words: healthy way of life, junior schoolboys, enhanceable radioactivity.
УДК 796-053.2
55. Чаплыгин В. П.
Социально-педагогическая эффективность занятий физической культурой и
спортом школьников крупного города : автореф. дис. … канд. пед. наук :
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Чаплыгин Василий
Петрович ; АФВиС. – Минск, 1993. – 23 с.
Аннотация. Впервые выяснены отношения, а по ряду показателей
установлена взаимосвязь между организацией и массовостью занятий
физической культурой и спортом, с одной стороны, и социальнопедагогической эффективностью этих занятий, с другой.
Ключевые слова: занятия физической культурой и спортом, школьники
крупного города.
Анотація. Уперше з'ясовано відносини, а за деякими показниками
встановлений взаємозв'язок між організацією і масовістю занять фізичною
культурою і спортом, з одного боку, і соціально-педагогічною ефективністю
цих занять, з іншою.
Ключові слова: заняття фізичною культурою і спортом, школярі
великого міста.
Annotation. Relations are first found out, and on the row of indexes
intercommunication is set between organization and mass character of
employments by a physical culture and sport, from one side, and by socialpedagogical efficiency of these employments, with other.
Key words: engaged in a physical culture and sport, schoolboys of large city.
56. Чарчоглян А. Е.
Развитие физической культуры и спорта в Армянской ССР (1921–1960 гг.) :
автореф. дис. … канд. пед. наук / А. Е. Чарчоглян ; ГЦОЛИФК. – Ереван,
1962. – 23 с.

Аннотация. Впервые систематизировано становление и развитие
массового
физкультурного
движения
в
Армянской
советской
социалистической республике с предшествующей краткой характеристикой
прошлого Армении и национального наследия в области физической
культуры.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, развитие, Армянская
ССР.
Анотація. Уперше систематизовано становлення і розвиток масового
фізкультурного руху у Вірменській радянській соціалістичній республіці з
попередньою короткою характеристикою минулого Вірменії і національної
спадщини в галузі фізичної культури.
Ключові слова: фізична культура і спорт, розвиток, Вірменська РСР.
Annotation. Becoming and development of mass athletic motion is first
systematized in the Armenian soviet socialistic republic with preceding short-story
description of the pas of Armenia and national legacy in area of physical culture.
Key words: physical culture and sport, development, Armenian SSR.
57. Чернігівська С. А.
Інноваційна технологія непрофесійної фізкультурної освіти студентів,
звільнених від практичних занять з „Фізичного виховання” : автореф. дис. …
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура,
фізичне виховання різних груп населення” / Чернігівська Світлана
Анатоліївна ; Дніпроп. держ. ін-т фіз. культури і спорту. – Д., 2012. – 20 с.
Анотація. Уперше розроблено шляхи залучення студентів, звільнених
за станом здоров'я від занять з фізичного виховання, до самостійних
фізкультурно-оздоровчих занять на основі використання непрофесійної
фізкультурної освіти, що сприяє мотивації, формуванню знань, умінь і
першого досвіду організації таких занять за участю та під контролем лікаря і
викладачів кафедри фізичного виховання; розроблено модель особистості
будівничого власного здоров'я, яка є обов'язковою умовою результативного
навчального процесу, а власне інноваційна технологія спрямована на
становлення самовизначеної, забезпеченої знаннями та уміннями,
потрібними для організації власних фізкультурно-оздоровчих занять при
наявному захворюванні, діяльної особи студента, що є кінцевою метою
непрофесійної фізкультурної освіти; визначено ефективність інноваційної
педагогічної технології непрофесійної фізкультурної освіти, яка враховує
особливості психосоматичного статусу студентів, звільнених від практичних
занять з дисципліни «Фізичне виховання», а також стимулює організацію
їхніх занять, спрямованих на підвищення рівня здоров'я; розроблено
уніфіковану програму-орієнтир організації самостійних, комплексних
фізкультурно-оздоровчих занять під назвою «100 хвилин», яка разом з
включеним до її змісту алгоритмом організації самостійних фізкультурнооздоровчих занять студентів з послабленим здоров'ям, є надійною основою
для створення студентами з різними захворюваннями ефективних та
безпечних індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм.

Ключові слова: стан здоров'я, фізичне виховання, студенти, модель
власного здоров'я, інноваційна педагогічна технологія.
Аннотация. Впервые разработаны пути вовлечения студентов,
освобожденных по состоянию здоровья от физического воспитания к
самостоятельным физкультурно-оздоровительным занятиям на основе
использования непрофессионального физкультурного образования, которое
способствует мотивации, формированию знаний, умений и первого опыта
организации таких занятий, с участием и под контролем врача и
преподавателей кафедры физического воспитания; разработана модель
личности, строящая собственное здоровье.
Ключевые слова: состояние здоровья, физическое воспитание,
студенты, модель собственного здоровья, инновационная педагогическая
технология.
Annotation. The ways of involving of students, exempt on the state a health
from physical education to independent athletic-health employments on the basis
of the use of amateurish athletic education, which is instrumental in motivation,
forming of knowledges, abilities and first experience of organization of such
employments, are first developed, with participation and under control a doctor and
teachers of department of physical education; the model of personality, building an
own health, is developed.
Key words: state of health, physical education, students, model of own
health, innovative pedagogical technology.
УДК 159.923:17.022.1
58. Чернявський М. В.
Рекреаційно-оздоровчі технології у процесі фізичного виховання молодших
школярів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” /
Чернявський Максим Вікторович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.
– К., 2011. – 20 с.
Анотація. Уперше теоретично обґрунтовано рекреаційно-оздоровчу
технологію в процесі фізичного виховання молодших школярів,
характерними особливостями якої є такі структурні компоненти, як розробка
паспорту оцінки умов навчального закладу, оцінка можливостей
впровадження рекреаційно-оздоровчих програм, оцінка вихідного рівня
фізичного стану, розробка та впровадження програми, визначення
ефективності рекреаційно-оздоровчої технології; вперше визначено
педагогічні умови ефективної реалізації рекреаційно-оздоровчої технології у
процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку; доповнено
зміст програми занять з фізичної культури дітей молодшого шкільного віку
анімаційними заходами з використанням засобів туризму й орієнтування.
Ключові слова: фізичне виховання, мотивація, молодші школярі,
рекреаційно-оздоровчі технології, туризм.
Аннотация. В ходе исследования изучалась мотивация школьников к
учебной деятельности и к различным формам и видам двигательной

активности. Установлено, что младшие школьники отдают предпочтение тем
формам занятий двигательной активностью, которые обычно не входят в
перечень обязательных программ по физическому воспитанию. Изучая
мотивацию, мы старались установить, каким видам занятий дети отдают
преимущества в различные возрастные периоды.
Ключевые слова: физическое воспитание, мотивация, младшие
школьники, рекреационно-оздоровительная технология, туризм.
Annotation. The dissertation reviews the problem of developing innovative
technologies of organizing schoolchildren's physical education, that would take
into consideration schoolchildren's interest to different types of physical activity,
as well as available facilities of schools. The purpose of the work includes
development, justification and experimental verification of the recreation and
health technology to increase the efficiency of school physical education. The
study reveals that schoolchildren prefer the forms of physical activity, which are
generally not included in the mandatory program. As a result of the study we
substantiate the recreational effect of the offered means, which consists of the
increase of schoolchildren motivation in engagement in physical activity. The
results obtained demonstrate the reliable improvement of well-being and mood of
participants of the basic group in the process of exercises, favorable level of
physical activity of the involved schoolchildren.
Key words: physical education, motivation, schoolchildren, recreation,
health technologies, tourism.
УДК 796-053.2:371.21
59. Чеховська Л. Я.
Теоретико-методичні
основи
технології
управління
персоналом
фізкультурних організацій : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення” / Чеховська Любов Ярославівна ; Львів. держ. ін-т фіз. культури.
– Л., 2001. – 18 с.
Анотація. Уперше проаналізовано технологію управління персоналом
двох найрозповсюдженіших типів фізкультурних організацій, встановлено
складники, що впливають на її ефективність. Обґрунтовано потребу нових
підходів до формування змісту технології управління персоналом
фізкультурних організацій у сучасних умовах функціонування. Розроблено
методику аналізу змісту аспектів технології управління персоналом.
Запропоновано конкретні практичні рекомендації.
Ключові слова: технологія управління персоналом фізкультурних
організацій, методика аналізу змісту аспектів технології.
Аннотация. Разработана методика анализа и оценки технологии
управления персоналом физкультурных организаций.
Ключевые слова: технология управления персоналом физкультурных
организаций, методика анализа содержания аспектов технологии.
Annotation. The method of analysis and estimation of technology of
management the personnel of athletic organizations is developed.

Key words: technology of management the personnel of athletic
organizations, method of analysis of maintenance of aspects of technology.
УДК 796.062:658.336.8
60. Чжу Фен.
Організаційно-управлінські аспекти діяльності органів управління фізичною
культурою і спортом у провінції Хебей Китайської Народної Республіки :
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Чжу Фен ;
Харк. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2010. – 20 с.
Анотація. Уперше науково обґрунтовано теоретико-методологічні
аспекти управління, його структуру, компоненти, елементи, а також
систему управління фізичною культурою і спортом у провінції Хебей;
уперше проведено системний науковий аналіз структурно-функціональної
спрямованості суб'єктів управління фізичною культурою і спортом (міських і
районних управлінь з фізичної культури і спорту); отримано нові дані про
структуру взаємозв'язків і організаційних відносин між органами управління
фізичною культурою і спортом та органами системи державної влади;
обґрунтовано організаційну ситуацію сфери фізичної культури і спорту в
провінції Хебей.
Ключові слова: фізична культура і спорт, органи управління фізичною
культурою і спортом, організаційно-управлінська діяльність, спортивні
послуги.
Аннотация. На основе разработанной методологии исследования дана
комплексная характеристика состояния организации управления физической
культурой и спортом в провинции Хебей, обоснованны взаимосвязи целей,
функций, методов, кадров управления этой сферой деятельности, соотнесено
их влияние с результатами работы Управления по физической культуре и
спорту провинции. Исследование реформ показало, что с точки зрения
государственной политики необходимо укреплять дух социализма,
экономику страны для преобразования в различных сферах деятельности и, в
том числе, поддерживать всестороннее развитие физкультурного движения.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, органы управления
физической культурой и спортом, организационно-управленческая
деятельность, спортивная услуга.
Annotation. In dissertation on the basis of systematic approach theoretical
and practical determination in relation to solving problems in the system of the
physical culture management bodies activity and sport in provinces as the main
regional administrative link is grounded. On the basis of devised methodology of
research we propose the complex description of organization of management a
physical culture and sport in provinces of Khebey the grounded interrelations of
goals functions, methods managerial staff of this kind of brunch of activity
according of their influence on results of the management body physical culture
and sport of the province. According to our researches and suggestions of the body
employees the chart of change was worked out. The correction of working chart

firstly aims at a change of the structure of the management expenses and on
creation of real structures of profits. Secondly the change was disected to
organization of reconstruction of management structure and transformation from
service provide to the provide and Guardian. As a result of the solving on research
assigments there were worked out recommendations on perfection of management
of physical culture and sport in the province and chart of the pointed out process
which removes short and long term assignments facing the management body
physical culture and sport.
Key words: physical culture and sport, management body physical culture
and sport, organizational-managerial activity, sporting service.
УДК 796.06(511.3)
61. Чорба К. И.
Интенсификация и повышение прикладной направленности урока
физического воспитания в СПТУ (на примере металлообрабатывающих
профессий) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Чорба
Константин Ильич ; БГИФК. – Минск, 1988. – 24 с.
Аннотация. Экспериментально обоснован рациональный объем
использования дополнительных упражнений на уроках физического
воспитания. Выявлено их влияние на степень освоения программного
материала по всем разделам обязательного курса физического воспитания
учащихся средних ПТУ, осваивающими металлообрабатывающие профессии
(станочники). Показано, что разработанные экспериментальные программы с
применением
комплекса
дополнительных
упражнений
различной
направленности на уроках физического воспитания позволяют повысить
работоспособность,
улучшить
показатели
общей
физической
подготовленности, а также развить профессионально важные физические
качества, двигательные умения и навыки учащихся.
Ключевые слова: урок физического воспитания, дополнительные
упражнения, учащиеся профессиональных технических училищ.
Анотація. Експериментально обґрунтований раціональний обсяг
використання додаткових вправ на уроках фізичного виховання. Виявлений
вплив вправ на рівень засвоєння програмного матеріалу за усіма розділами
обов'язкового курсу фізичного виховання учнів ПТУ, що опановують
металообробні професії (верстатники).
Ключові слова: урок фізичного виховання, додаткові вправи, що
вчаться професійних технічних училищ.
Annotation. The rational volume of the use of additional exercises is
experimentally grounded on the lessons of physical education. Their influence is
exposed on the degree of mastering of programmatic material on all sections of
mandatory course of physical education of student middle PTU, mastering metalworking professions (machine-operators).
Key words: lesson of physical education, additional exercises, student
professional technical schools.

УДК 371.73
62. Чуб А. В.
Экспериментальное обоснование средств и методов подготовки юношей 16–
18 лет по Всесоюзному физкультурному комплексу „Готов к труду и обороне
СССР” (на примере средних специальных учебных заведений) : автореф. дис.
… канд. пед. наук : [спец.] 130004 „Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки (включая методику лечебной
физкультуры)” / Чуб Анатолий Власович ; ВНИИФК. – М., 1977. – 19 с.
Аннотация. Выявлены возможности интенсификации процесса
физического воспитания с помощью сетевого планирования прохождения
программного материала. Определены эффективные методики комплексного
применения в уроке средств гимнастики, легкой атлетики, лыжного спорта,
плавания и спортивных игр, входящих в программу обучения с некоторым
увеличением объема упражнений по профессионально-прикладной
физической подготовке. Экспериментально обоснованы оптимальные
объемы средств разносторонней и специальной физической подготовки
юношей по семестрам и годам обучения с направленностью на овладение
нормами комплекса ГТО. Разработан дифференцированный подход в
применении физических нагрузок к учащимся, имеющим различный рост и
вес, акцентировано внимание на отстающие стороны в их физической
подготовленности.
Ключевые слова: средства, методы подготовки юношей 16–18 лет,
физическая подготовка.
Анотація. Виявлені можливості інтенсифікації процесу фізичного
виховання за допомогою мережевого планування проходження програмного
матеріалу. Визначені ефективні методики комплексного застосування на
уроці засобів гімнастики, легкої атлетики, лижного спорту, плавання і
спортивних ігор, що входять в програму навчення з деяким збільшенням
обсягу вправ з професійно-прикладної фізичної підготовки.
Ключові слова: засоби, методи підготовки хлопців 16–18 років, фізична
підготовка.
Annotation. Possibilities of intensification of process of physical education
are exposed by the network planning of passing of programmatic material. The
effective methods of complex application are certain in the lesson of facilities of
gymnastics, track-and-field, ski sport, swimming and sporting games, included in
the program of teaching with some increase of volume of exercises on the
professional-applied physical preparation.
Key words: facilities, methods of preparation of youths 16–18 years,
physical preparation.
63. Чудна Р. В.
Обґрунтування структури та змісту навчальної дисципліни „Адаптивне
фізичне виховання” в системі вищої фізкультурної освіти : автореф. дис. …
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура,

фізичне виховання різних груп населення” / Чудна Рада Валентинівна ; Нац.
ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2003. – 20 с.
Анотація. Розроблена методологія навчальної дисципліни „Адаптивне
фізичне виховання”, за аналогією методології пізнання, як складної
багаторівневої інформаційної системи, яка підпорядковується законам
необхідного і достатнього, де до необхідного належать філософський,
загальнонауковий та спеціально науковий методологічний рівні, а до
достатнього – рівень конкретного. Розроблена структура і зміст навчальної
дисципліни „Адаптивне фізичне виховання”.
Ключові слова: структура, зміст адаптивного фізичного виховання.
Аннотация. Разработана методология учебной дисциплины
„Адаптивное физическое воспитание”.
Ключевые слова: структура, содержание адаптивного физического
воспитания.
Annotation. Methodology of educational discipline is developed „Adaptive
physical education”.
Key words: structure, maintenance of adaptive physical education.
УДК796.034-056.26
64. Чухланцева Н. В.
Оптимізація процесу фізичного виховання студентів транспортних
спеціальностей на основі поглибленого курсу професійно-прикладної
фізичної підготовки : : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту :
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення” / Чухланцева Наталія Вікторівна ; Харк. держ. акад. фіз. культури.
– Х., 2010. – 20 с.
Анотація. Уперше визначені, проаналізовані та систематизовані
професіографічні характеристики, професійно значущі фізичні якості,
психофізіологічні функції і якості особистості фахівців транспортної галузі,
що дозволило окреслити напрямок професійно-прикладної фізичної
підготовки майбутніх фахівців-транспортників; уперше в основу програми
професійно-прикладної підготовки студентів транспортних спеціальностей
покладена, визначена за допомогою факторного аналізу, структура
професійно-прикладної фізичної підготовленості; вперше отримано
результати впливу фізичних вправ професійно-прикладної спрямованості на
функціональний стан скелетних м'язів, які найбільш навантажуються під час
професійної діяльності інженерів-транспортників і визначена залежність
біоелектричної активності скелетних м'язів від ступеню тренованості
студентів транспортних спеціальностей.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовленість,
психофізична готовність, професійно важливі якості, біоелектрична
активність скелетних м'язів, студенти транспортних спеціальностей.
Аннотация.
Диссертация посвящена исследованию проблемы
совершенствования профессионально-прикладной физической подготовки

студентов транспортных специальностей технических высших учебных
заведений.
Ключевые
слова:
профессионально-прикладная
физическая
подготовленность,
психофизическая
готовность,
профессионально важные качества, биоэлектрическая активность скелетных
мышц, студенты транспортных специальностей.
Annotation. The author program of the professionally-applied physical
preparation, which positively influences on bioelectric activity of skeletal muscles,
capacity of students, physical, psychophysical preparedness, level of development
of psychomotor functions of students, is developed, and in a result on the level of
readiness and professionalism of specialist.
Key words: professionally-applied physical preparation, psychophysical
readiness, professionally important qualities, bioelectric activity of skeletal
muscles, students transport specializations.
УДК 796.011.3-057.875.001
65. Шаблыко С. И.
Содержание
и
пути
использования
индивидуальных
заданий
старшеклассниками на уроке физической культуры в общеобразовательной
школе : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и
методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки
и
оздоровительной физической культуры (включая методику лечебной
физкультуры)” / Шаблыко Сергей Иванович ; БГИФК. – Минск, 1991. – 19 с.
Аннотация. Разработана система оценки разносторонней физической
подготовленности юношей и девушек старших классов, позволяющая
учитывать степень трудности достижений в том или ином двигательном
задании. Разработана методика построения профилей, наглядно
представляющих индивидуальную структуру развития компонентов
физической подготовленности учащихся старшего школьного возраста.
Экспериментально обоснована эффективность развития двигательных
качеств на основе соблюдения принципа соразмерности в уровне их
проявления применительно к степени физической подготовленности
учащихся 10–11 классов.
Ключевые слова: индивидуальные задания, старшие классы, урок
физической культуры в школе.
Анотація. Розроблено систему оцінки різносторонньої фізичної
підготовленості хлопців і дівчат старших класів, що дозволяє враховувати
ступінь важкості досягнень у тому чи іншому руховому завданні. Розроблена
методика побудови профілів, що наочно демонтрують індивідуальну
структуру розвитку компонентів фізичної підготовленості учнів старшого
шкільного віку. Експериментально обґрунтована ефективність розвитку
рухових якостей на основі дотримання принципу відповідності в рівні їх
прояву стосовно міри фізичної підготовленості учнів 10–11 класів.
Ключові слова: індивідуальні завдання, старші класи, урок фізичної
культури в школі.

Annotation. The system of estimation of scalene physical preparedness of
youths and girls of senior classes is developed, allowing to take into account the
degree of difficulty of achievements in one or another motive task. The method of
construction of types, evidently presenting the individual structure of development
of components of physical preparedness of student senior school age is developed.
Efficiency of development of motive qualities is experimentally grounded on the
basis of observance of principle of proportionality in the level of their display as it
applies to the degree of physical preparedness of student 10–11 classes.
Key words: individual tasks, senior classes, lesson of physical culture at
school.
66. Шавкун Т. В.
Совершенствование процесса физического воспитания детей 10–13 лет
санаторно-лесной школы : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” /
Шавкун Татьяна Владимировна ; ОГИФК. – Омск, 1985. – 21 с.
Аннотация. Разработана специальная методика применения
физических упражнений в режиме дня детей 10–13 лет санаторно-лесной
школы
туберкулезного
профиля.
Экспериментально
проверена
эффективность предложенной методики, доказана целесообразность
значительного расширения двигательного режима учащихся за счет введения
дополнительного урока по физической культуре и организации
дополнительных занятий по физическому воспитанию в условиях данной
школы.
Ключевые слова: процесс физического воспитания, дети 10–13 лет,
методика двигательного режима.
Анотація. Розроблена спеціальна методика застосування фізичних
вправ в режимі дня дітей 10–13 років санаторно-лісової школи
туберкульозного профілю. Експериментально перевірена ефективність
запропонованої методики, доведена доцільність значного розширення
рухового режиму дітей за рахунок уведення додаткового уроку з фізичної
культури і організації додаткових занять з фізичного виховання в умовах
даної школи.
Ключові слова: процес фізичного виховання, діти 10–13 років,
методика рухового режиму.
Annotation. The special method of application of physical exercises is
developed in the mode of day of children 10–13 years of sanatorium-forest school
of tubercular type. Efficiency of the offered method is experimentally tested,
expedience of considerable expansion of the motive mode is well-proven student
due to introduction of additional lesson on a physical culture and organization of
additional employments on physical education in the conditions of this school.
Key words: process of physical education, children 10–13 years, method of
the motive mode.
УДК 796.012.6: 79-953.2

67. Шадыев А. Х.
Скоростно-силовая подготовка в системе физического воспитания
школьников 10–11-летнего возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук :
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки” / Шадыев Абдурахим Хамидович ; ГЦОЛИФК. – М., 1987. – 23
с.
Аннотация. Обоснована система разносторонней физической
подготовки с преимущественным использованием средств силового и
скоростно-силового характера. Разработан методический подход по
организации, методике проведения и содержания скоростно-силовой
подготовки для использования его во внеурочной форме занятий со
школьниками 10–11-летнего возраста.
Ключевые слова: скоростная и силовая подготовка школьников 10–11
лет, система физического воспитания, методический поход.
Анотація. Обґрунтовано систему всебічної фізичної підготовки з
переважним використанням засобів силового і швидкісно-силового
характеру. Розроблено методичний підхід до організації, методики
проведення і змісту швидкісно-силової підготовки для використання його в
позаурочній формі занять зі школярами 10–11-річного віку.
Ключові слова: швидкісна і силова підготовка школярів 10–11 років,
система фізичного виховання, методичний похід.
Annotation. The system of scalene physical preparation is grounded with the
primary use of facilities of power and speed-power character. Methodical approach
is developed on organization, to the method of leadthrough and maintenance of
speed-power preparation for the use of him in the extracurricular form of reading
with the schoolboys of 10–11-years-old age.
Key words: speed and power preparation of schoolboys 10–11 years, system
of physical education, methodical hike.
68. Шалепа О. Г.
Оптимізація фізичної підготовки курсанток вищих військових навчальних
закладів з урахуванням специфіки етапів професійного навчання : автореф.
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Шалепа Олександр
Григорович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2003. – 20 с.
Анотація. Уперше обґрунтовано планування режимів фізичних
навантажень у фізичній підготовці курсанток ВВНЗ залежно від
індивідуальної тривалості фаз менструального циклу. Розроблена
комп’ютерна програма планування навчальних і самостійних занять із
фізичної підготовки для курсанток ВВНЗ.
Ключові слова: фізична підготовка, вищі військові учбові заклади,
професійна освіта.
Аннотация. Впервые обосновано планирование режимов физических
нагрузок в физической подготовке курсанток вузов в зависимости от
индивидуальной длительности фаз менструального цикла.

Ключевые слова: физическая подготовка, высшие военные учебные
заведения, профессиональное образование.
Annotation. Planning of the modes of the physical loadings is first grounded
in physical preparation of students of institutes of higher depending on individual
duration of phases of menstrual cycle.
Key words: physical preparation, higher soldiery educational establishments,
trade education.
УДК: 796.233.22(043.3)
69. Шаргородская И. Р.
Прогнозирование
приоритетных
направлений
и
активизация
изобретательской деятельности в сфере физической культуры и спорта :
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной
физической культуры” / Шаргородская Инна Рубеновна ; ГЦОЛИФК. – М.,
1992. – 20 с.
Аннотация. Оценено состояние изобретательской деятельности как
основного показателя уровня охраноспособных НИОКР в сфере физической
культуры и спорта. Обосновано прогнозирование развития и приоритетных
направлений изобретательской деятельности; повышение уровня знаний в
области изобретательского права и патентно-информационной работы
специалистов отрасли.
Ключевые слова: изобретательская деятельность, физическая культура
и спорт, приоритетные направления.
Анотація. Оцінено стан винахідницької діяльності як основного
показника рівня охороноздатних НІОКР у сфері фізичної культури і спорту.
Обґрунтовано прогнозування розвитку і пріоритетних напрямів
винахідницької діяльності; підвищення рівня знань в області
винахідницького права і патентно-інформаційної роботи фахівців галузі.
Ключові слова: винахідницька діяльність, фізична культура і спорт,
пріоритетні напрями.
Annotation. The state of inventor activity is appraised as a basic index of
level of okhranosposobnykh NIOKR in the field of physical culture and sport.
Prognostication of development and priority directions inventor activity is
grounded; increase of level of knowledges in area of inventor right and patentinformative work of specialists of industry.
Key words: inventor activity, physical culture and sport, priority directions.
70. Швець О. П.
Розвиток фізичних якостей молодших школярів у процесі фізичного
виховання на засадах системного підходу : автореф. дис. … канд. наук з фіз.
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання
різних груп населення” / Швець Оксана Петрівна ; ДВНЗ „Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ,
2011. – 20 с.

Анотація. Виявлено ефективність методики системного підходу до
розвитку фізичних якостей молодших школярів на основі оптимізації рухової
активності; - запропоновані нормативні оціночні таблиці фізичного стану
дітей центральної зони України, які відображають підходи, рекомендовані
Європейським союзом зі спорту при ЮНЕСКО; розроблено моделі факторної
структури фізичної підготовленості школярів 7–9 років, які відрізняються за
рівнем рухової активності; розроблено комплекс педагогічних умов
(планування, організація, методика, засоби, контроль) проведення ігрових
занять, спрямованих на підвищення рівня фізичної підготовленості дітей
молодшого шкільного віку.
Ключові слова: молодші школярі, фізичне виховання, системний
підхід, рухова активність, фізична підготовленість, структура, засоби,
методи.
Аннотация. Обнаружена эффективность методики системного
подхода к развитию физических качеств на основе оптимизации
двигательной активности; предложены нормативные оценочные таблицы
физического состояния детей центральной зоны Украины, которые
отображают подходы, рекомендованные Европейским союзом по спорту при
ЮНЕСКО; разработаны модели факторной структуры физической
подготовленности школьников 7–9 лет, которые отличаются по уровню
двигательной активности; разработан комплекс педагогических условий
(планирование, организация, методика, средства, контроль) проведения
игровых
занятий,
направленных
на
повышение
физической
подготовленности детей младшего школьного возраста. На основе
экспериментальных данных разработаны методические рекомендации для
учителей физической культуры «Методика системного подхода к развитию
физических качеств младших школьников на основе оптимизации
двигательной активности».
Ключевые слова: младшие школьники, физическое воспитание,
системный подход, двигательная активность, физическая подготовленность,
структура, средства, методы.
Annotation. Efficiency of method of approach of the systems is first wellproven to development of physical qualities on the basis of optimization of motive
activity; the normative evaluation tables of bodily condition of children of central
area of Ukraine are offered, that represent approaches, made to order the European
union on sport at UNESCO; The models of factor structure of physical
preparedness of schoolchildren aged 7-9 years, old whose level of mobile activity;
is different the complex of pedagogical terms (planning, organization, methods,
facilities, control) conducting lessons of sports team games aimed at the increase of
level of physical preparedness of junior children. On the basis of experimental
information for the teachers of physical culture methodical recommendations
«Methods of system approach is of the development of physical qualities of junior
schoolchildren on the basis of optimization of mobile activity are developed ».
Key words: primary pupils, physical education, approach mobile, activity,
physical preparedness, technology, structure.

УДК 796.011.3:373.3.015.31
71. Шевців У. С.
Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання
старшокласниць (на прикладі шейпінгу) : автореф. дис. … канд. наук з фіз.
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання
різних груп населення” / Шевців Уляна Станіславівна ; Львів. держ. ун-т фіз.
культури. – Л., 2009. – 18 с.
Анотація. Уперше доведено, що впровадження новітнього
фізкультурно-оздоровчого виду гімнастики (шейпінгу) на шкільних уроках
фізичної культури є ефективним і має суттєвий вплив на активізацію
зацікавленості, відвідуваності таких уроків, підвищення рівня фізичного
здоров’я та фізичної підготовленості старшокласниць. Доповнено наукову
інформацію щодо формування мотивації до фізкультурної активності
школярок шляхом пропаганди позитивного впливу занять шейпінгом на
організм дівчат. Визначено мотиви, які впливають на формування мотивації
старшокласниць до самовдосконалення засобами фізичного виховання.
Ключові слова: фізичне виховання, оздоровчі види гімнастики, урок
фізичної культури, мотивація до фізкультурної активності.
Аннотация. Впервые доказано, что внедрение современного
физкультурно-оздоровительного вида гимнастики (шейпинга) на школьных
уроках физической культуры является эффективным и имеет существенное
влияние на активизацию заинтересованности в таких уроках, повышения
уровня физического здоровья и уровня физической подготовленности
учениц.
Ключевые слова: физическое воспитание, оздоровительные виды
гимнастики, урок физической культуры, мотивация к физкультурной
активности.
Annotation. It is first well-proven that introduction of modern athletichealth type of gimnstiki (shaping) on the school lessons of physical culture is
effective and has a substantial influence on activation of the personal interest in
such lessons, increases of physical health and level of physical preparedness of
students level.
Key words: physical education, health types of gymnastics, lesson of
physical culture, motivation to athletic activity.
72. Шевченко О. О.
Удосконалення
професійної
працездатності
військових
фахівців
протиповітряної оборони Сухопутних військ засобами підготовки : автореф.
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Шевченко Олег
Олександрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2010. – 19 с.
Анотація. Уперше розкрито факторну структуру показників, які
найбільше впливають на професійну працездатність операторів у стані
спокою та під впливом чинників військово-професійної діяльності; визначено

засоби фізичної підготовки, що вдосконалюють професійну працездатність
курсантів-фахівців протиповітряної оборони Сухопутних військ; доведено
позитивний вплив поетапної побудови системи фізичної підготовки у вищих
військових навчальних закладах на розвиток показників фізичної
підготовленості, фізичного розвитку, функціонального стану, психологічної
та
професійної
підготовленості курсантів,
які навчаються
на
факультеті протиповітряної оборони Сухопутних військ.
Ключові слова: армійська протиповітряна оборона, результат роботи,
факторна структура, фізична підготовка, програма.
Аннотация. Впервые раскрыта факторная структура показателей,
которые влияют на профессиональную работоспособность операторов в
состоянии покоя и под влиянием факторов военно-профессиональной
деятельности; определены средства физической подготовки, которые
совершенствуют профессиональную работоспособность специалистов
противовоздушной обороны Сухопутных войск; доказано положительное
влияние поэтапного построения системы физической подготовки в высшем
военном учебном заведении на развитие показателей физической
подготовленности, физического развития, функционального состояния,
психологической и профессиональной подготовленности курсантов, которые
обучаются на факультете противовоздушной 19 обороны Сухопутных войск.
Ключевые слова: армейская противовоздушная оборона, результат
работы, факторная структура, физическая подготовка, программа.
Annotation. The dissertation considers issues related to the current system
of physical training of cadets at the Army Air Defence Department. The analysis of
scientific research and literature sources made it possible to determine that military
job activity of army air defense specialists differs from that of military persons of
operator specialities of other branches in the Ukrainian armed forces; duties
performed in the time of peace require little motor activity, while they are quite
dynamic in nature in wartime. The factor analysis allowed to single out the factors
of the most importance for the job performance under normal conditions of
performance of duties and under the influence of vestibular stimulation and
nervous and emotional stress. The research allowed to substantiate and shape the
program of physical training aimed at stage-by-stage formation the system of
training for military job activity. The use of the author's program contributed to
increased level of physical fitness, functional status, psychological and
professional competence of cadets trained to be army air defense specialists.
Key words: Army air defense, job performance, military job factors, physical
training, program.
УДК 796.015.132/623.76-057.4:001
73. Шептицький Д. В.
Пропедевтична підготовка розумово відсталих дітей до оволодіння
спортивними іграми : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту :
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп

населення” / Шептицький Дмитро Володимирович ; Харк. держ. акад. фіз.
культури. – Х., 2006. – 19 с.
Анотація. Уперше запропонована класифікація комплексів рухових
дій, що дає змогу оптимізувати процес засвоєння навчального матеріалу з
розділу спортивні ігри в спеціальній загальноосвітній школі. Розроблено і
науково обґрунтовано систему засобів поєднання рухових дій та завдань з
предметів загальноосвітнього циклу, яка в дослідженні отримала назву
REABALL.
Ключові слова: рухові дії, спортивні ігри, розумово відсталі діти.
Аннотация. Разработана и научно обоснована система способов
двигательных действий и заданий по предметам общеобразовательного
цикла.
Ключевые слова: двигательные действия, спортивные игры, умственно
отсталые дети.
Annotation. Developed and the system of methods of motive actions and
tasks is scientifically grounded on the articles of general cycle.
Key words: motive actions, sporting games, mentally backward children.
УДК 796.002.1:001/376.42-057.87
74. Шерака Садык.
Пути создания системы подготовки, повышения квалификации и
использования физкультурных кадров в Республике Афганистан : автореф.
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического
воспитания и спортивной тренировки” / Шерака Садык ; КГИФК. – К., 1988.
– 23 с.
Аннотация. Получены комплексные представления о предпосылках и
возможностях создания, особенностях и направлениях развития системы
подготовки физкультурных кадров. Разработана на этой основе 3-х уровневая
организационно-методическая модель системы физкультурного образования,
расчитанная на 3–4 относительно независимых этапа ее реализации в рамках
целевой комплексной программы.
Ключевые слова: система подготовки кадров, Республика Афганистан,
модель системы образования в сфере физической культуры и спорта.
Анотація. Отримано комплексні уявлення про передумови і
можливості створення, особливості і напрями розвитку системи підготовки
фізкультурних кадрів. Розроблена на цій основі трирівнева організаційнометодична модель системи фізкультурної освіти, яка розрахована на 3–4
незалежні етапи її реалізації в рамках цільової комплексної програми.
Ключові слова: система підготовки кадрів, Республіка Афганістан,
модель системи освіти у сфері фізичної культури і спорту.
Annotation. Complex pictures are got of pre-conditions and possibilities of
creation, features and directions of development of the system of training of
athletic personnels. Developed on this basis of 3th level organizational-methodical
model of the system of athletic education, raschitannaya on 3-4 in relation to

independent its implementation phase within the framework of the having a special
purpose complex program.
Key words: system of training of personnels, Republic Afghanistan, model
of the system of education in the field of physical culture and sport.
УДК 796:378
75. Шестернина В. И.
Совершенствование профессиональной подготовки студентов института
физической культуры с учетом компонентов учебной, спортивной
деятельности и свойств личности : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки” / Шестернина Валентина Ивановна ; ОГИФК. – Омск, 1986. – 17
с.
Аннотация. Впервые изучалась взаимосвязь основных видов
деятельности студентов. Знание психологических особенностей этих видов
деятельности позволило наиболее эффективно управлять процессом
подготовки будущих специалистов. Впервые исследован учебный процесс в
институте физической культуры с позиций единства психологических
компонентов двух основных видов деятельности, взаимосвязи и
взаимообусловленности этих компонентов как динамической системы.
Выявлены типы соотношения успешности в учебной и спортивной
деятельности
и
показана
возможность
управления
развитием
психологических компонентов деятельности.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, студенты института
физической культуры, спортивная деятельность, личность.
Анотація. Уперше вивчений взаємозв'язок основних видів діяльності
студентів. Знання психологічних особливостей цих видів діяльності
дозволило найефективніше управляти процесом підготовки майбутніх
фахівців. Уперше досліджено навчальний процес в інституті фізичної
культури з позицій єдності психологічних компонентів двох основних видів
діяльності, взаємозв'язку і взаємообумовленості цих компонентів як
динамічної системи. Виявлено типи співвідношення успішності в навчальній
і спортивній діяльності; показана можливість управління розвитком
психологічних компонентів діяльності.
Ключові слова: професійна підготовка, студенти інституту фізичної
культури, спортивна діяльність, особистість.
Annotation. Intercommunication of basic types of activity of students was
first studied. Knowledge of psychological features of these types of activity
allowed most effectively to manage the process of preparation of future specialists.
An educational process is first investigational in the institute of physical culture
from positions of unity of psychological components of two basic types of activity,
intercommunication and interconditionality of these components as dynamic
system. The types of correlation of success are exposed in educational and and to

sporting activity and possibility of management development of psychological
components of activity is rotined.
Key words: professional podgotvka, students of institute of physical culture,
sporting activity, personality.
УДК: 796.011.1-79-053.67

76. Шитикова Г. Ф.
Исследование содержания и особенности методики уроков физического
воспитания в І–ІІІ классах : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.734
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” /
Г. Ф. Шитикова ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1970. – 22 с.
Аннотация. Определены критерии полноценности содержания и
методики уроков физического воспитания в младших классах. Разработана и
экспериментально проверена система учебно-воспитательных задач и
материал общеподготовительных упражнений с предметами, а также
методика обучения им в І–ІІІ классах.
Ключевые слова: содержание, особенности, методика уроков
физического воспитания, І–ІІІ классы.
Анотація. Визначені критерії повноцінності змісту і методики уроків
фізичного виховання в молодших класах. Розроблена і експериментально
перевірена
система
навчально-виховних
завдань
і
матеріал
загальнопідготовчих вправ з предметами, а також методика навчання ним в
І–ІІІ класах.
Ключові слова: зміст, особливості, методика уроків фізичного
виховання, І–ІІІ класи.
Annotation. The criteria of full value of maintenance and method of lessons
of physical education are certain in junior classes. Developed and the system of
uchebno-vospitatel'nykh tasks and material of obschepodgotovitel'nykh exercises
is experimentally tested with objects, and also teaching method by him in І–ІІІ
classes.
Key words: table of contents, features, method of lessons of physical
education, І–ІІІ classes.
77. Шишигин М. В.
Пропаганда физической культуры и спорта – функция управления
физкультурным движением : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 130004
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” /
Шишигин Марат Васильевич ; ВНИИФК. – М., 1973. – 40 с.
Аннотация. Исследована организационная структура пропаганды
физической культуры, функции различных органов и организаций,
осуществляющих пропаганду, формы их взаимоотношений.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, пропаганда,
управление физкультурным движением.

Анотація. Досліджена організаційна структура пропаганди фізичної
культури, функції різних органів і організацій, що здійснюють пропаганду,
форми їх взаємин.
Ключові слова: фізична культура і спорт, пропаганда, управління
фізкультурним рухом.
Annotation. The organizational structure of propaganda of physical culture,
functions of different organs and organizations, carrying out propaganda, forms of
their mutual relations, is investigational.
Key words: physical culture and sport, propaganda, athletic traffic control.
78. Шкляров С. В.
Комплексное применение технических средств в школьных занятиях по
физическому воспитанию : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” /
Шкляров Сергей Васильевич ; ОГИФК. – Омск, 1986. – 18 с.
Аннотация.
Обоснованы
технические
средства,
создающие
искусственные условия, облегчающие выполнение физических упражнений
на начальных этапах их освоения, и позволяющих в дальнейшем перейти на
естественные условия выполнения двигательных заданий; в подготовке
учащихся, имеющих низкий уровень физической подготовленности и
избыточный вес, к выполнению учебных нормативов. Разработаны
инструментальные приемы педагогического контроля за качеством освоения
упражнений учебной программы.
Ключевые слова: технические средства, занятия по физическому
воспитанию.
Анотація. Обґрунтовані технічні засоби, що створюють штучні умови
і полегшують виконання фізичних вправ на початкових етапах їх засвоєння, і
дозволяють надалі перейти на природні умови виконання рухових завдань у
підготовці учнів, що мають низький рівень фізичної підготовленості і
надлишкову вагу, до виконання навчальних нормативів. Розроблені
інструментальні прийоми педагогічного контролю за якістю засвоєння вправ
навчальної програми.
Ключові слова: технічні засоби, заняття з фізичного виховання.
Annotation. Hardwares, creating artificial terms, facilitating implementation
of physical exercises on the initial stages of their mastering, are grounded, and
allowing in future to pass to the natural terms of implementation of motive tasks;
in preparation of student, having a low level of physical preparedness and
ovenweight, to implementation of educational norms. The instrumental receptions
of pedagogical control are developed after quality of mastering of exercises of online tutorial.
Key words: hardwares, employments on physical education.
УДК 796.021.053.2
79. Шмаргун Н. И.

Физическая культура и спорт как факторы повышения социальной
активности рабочей молодежи : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]
130004 „Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Шмаргун Николай
Иванович ; ВНИИФК. – М., 1977. – 24 с.
Аннотация. Определена социальная роль физической культуры и
спорта в формировании трудовой и общественно-политической активности
рабочей молодежи. Раскрыты основные социально-психологические
механизмы воздействия средств физического воспитания на личность и
первичный производственный коллектив.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, социальная активность,
рабочая молодежь.
Анотація. Визначена соціальна роль фізичної культури і спорту у
формуванні трудової і суспільно-політичної активності робочої молоді.
Розкриті основні соціально-психологічні механізми дії засобів фізичного
виховання на особу і первинний виробничий колектив.
Ключові слова: фізична культура і спорт, соціальна активність, молодь,
що працює.
Annotation. The social role of physical culture and sport is certain in
forming of labour and social and political activity of working young people. The
basic social-psychological mechanisms of influence of facilities of physical
education are exposed on personality and primary production collective.
Key words: physical culture and sport, social activity, working young
people.
80. Шпак В. Г.
Физическая подготовка юношей 16–17 лет с использованием тренажерных
устройств в урочной форме занятий : автореф. дис. … канд. пед. наук :
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки и оздоровительной физической культуры)” / Шпак Виктор
Гарриевич ; ВНИИФК. – М., 1991. – 24 с.
Аннотация. Экспериментально обоснованы параметры нагрузки при
выполнении упражнений на тренажерных устройствах, направленных на
развитие быстроты, силы и выносливости. Определено место тренажерных
устройств в системе уроков (учебный год) и выявлен эффективный вариант
применения упражнений на тренажерных устройствах в недельном учебном
цикле. Разработана методика комплексного развития двигательных качеств
юношей на уроках физической культуры с использованием упражнений на
тренажерных устройствах. Проверена эффективность использования
тренажерных устройств по предлагаемой методике.
Ключевые слова: физическая подготовка юношей, тренажеры, урок
физической культуры.
Анотація. Експериментально обґрунтовані параметри навантаження
під час виконання вправ на тренажерних пристроях, направлених на розвиток
прудкості, сили і витривалості. Визначено місце тренажерних пристроїв в

системі уроків (навчальний рік) і виявлений ефективний варіант застосування
вправ на тренажерних пристроях в тижневому навчальному циклі.
Розроблена методика комплексного розвитку рухових якостей хлопців на
уроках фізичної культури з використанням вправ на тренажерних пристроях.
Перевірена ефективність використання тренажерних пристроїв за
пропонованою методикою.
Ключові слова: фізична підготовка хлопців, тренажери, урок фізичної
культури.
Annotation. The parameters of loading are experimentally grounded at
implementation of exercises on trainer devices, directed on development of
quickness, force and endurance. The place of trainer devices is certain in the
system of lessons (school year) and the effective variant of application of exercises
is exposed on trainer devices in the a week's educational loop. The method of
complex development of motive qualities of youths is developed on the lessons of
physical culture with the use of exercises on trainer devices. Efficiency of the use
of trainer devices is tested on the offered method.
Key words: physical preparation of youths, trainers, lesson of physical
culture.
81. Шукроев К.
Деятельность физкультурных организаций Таджикистана по внедрению
физической культуры и спорта в быт народа (1959–1973 гг.): автореф. дис. …
канд. пед. наук : [спец.] 13.0004 „Теория и методика физического воспитания
и спортивной тренировки” / Камонбардор Шукроев ; ГЦОЛИФК. – М., 1974.
– 20 с.
Аннотация. Исследованы формы и методы внедрения физической
культуры и спорта в быт населения Таджикской ССР. Обобщен
положительный опыт работы физкультурных организаций Советского
Таджикистана в период развитого социализма по развитию массового
физкультурного движения.
Ключевые слова: физкультурные организации, Таджикистан,
физическая культура и спорт.
Анотація. Досліджено форми і методи впровадження фізичної
культури і спорту в побут населення Таджицької РСР. Узагальнено
позитивний досвід роботи фізкультурних організацій Радянського
Таджикистану в період розвиненого соціалізму у розвитку масового
фізкультурного руху.
Ключові слова: фізкультурні організації, Таджикистан, фізична
культура і спорт.
Annotation. Forms and methods of introduction of physical culture and
sport are investigational in the way of life of population of Tadjikistan SSR.
Positive experience athletic organizations of Soviet Tadjikistan is generalized in
the period of the developed socialism on development of mass athletic motion.
Key words: athletic organizations, Tadjikistan, physical culture and sport.

82. Шунин Н. И.
Исследование эффективности применения элементов программирования в
самостоятельной работе студентов физкультурных учебных заведений (на
примере гимнастики): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” /
Шунин Анвер Илларионович ; КГИФК. – К., 1973. – 24 с.
Аннотация. Разработаны и апробированы на практике текстовые и
графические обучающие программы по основным разделам теоретического и
методического курсов гимнастики. Исследована эффективность различных
режимов программированного обучения при подготовке будущих учителей
физического воспитания с использованием изготовленных на кафедре
электрифицированных приборов. Установлено соотношение затраченного и
сэкономленного времени при изучении теоретического курса гимнастики
обычным и программированным способами самоподготовки студентов.
Ключевые слова: программирование, студенты, самостоятельная
работа, учебные заведения.
Анотація. Розроблені і апробовані на практиці текстові і графічні
навчальні програми з основних розділів теоретичного і методичного курсів
гімнастики. Досліджена ефективність різних режимів програмованого
навчання під час підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання з
використанням виготовлених на кафедрі електрифікованих приладів.
Встановлено співвідношення витраченого і заощадженого часу під час
вивчення теоретичного курсу гімнастики звичайним і програмованими
засобами самопідготовки студентів.
Ключові слова: програмування, студенти, самостійна робота,
фізкультурні навчальні заклади.
Annotation. Developed and approved in practice text and graphic teaching
programs on the basic sections of theoretical and methodical courses of
gymnastics. Efficiency of the different modes of the programed teaching is
investigational at preparation of future teachers of physical education with the use
of the electrified devices made on a department. Correlation of the expended and
economized time is set at the study of theoretical course of gymnastics ordinary
and programmed by the methods of samopodgotovki of students.
Key words: programming, students, independent work, educational
establishments.
83. Шылманов П. Ш.
Методика повышения эффективности подготовки учащихся сельских школ
по первой ступени комплекса ГТО с использованием национальных
подвижных игр : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и
методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая
методику лечебной физкультуры)” / Шылманов Пердебай Шылманович ;
ВНИИФК. – М., 1982. – 24 с.
Аннотация.
Впервые
проведен
анализ
и
систематизация
национальных подвижных игр Каракалпакской АССР, уточнены и

регламентированы
их
правила.
Впервые
доказана
возможность
использования национальных подвижных игр для усвоения отдельных
разделов программы физической культуры для школьников IV и VI классов
по легкой атлетике, гимнастике, баскетболу, плаванию и игр, что особенно
важно для эффективного их освоения и успешной подготовки к сдаче норм
комплекса ГТО.
Ключевые
слова: подготовка
учащихся,
сельские
школы,
национальные подвижные игры.
Анотація. Уперше проведено аналіз і систематизацію національних
рухливих ігор Каракалпацької АССР, уточнено і регламентовано їх правила.
Уперше доведена можливість використання національних рухливих ігор для
засвоєння окремих розділів програми фізичної культури для школярів IV і VI
класів з легкої атлетики, гімнастики, баскетболу, плавання і ігор, що має
особливо важливе значення для ефективного їх засвоєння і успішної
підготовки до здачі норм комплексу ГТО.
Ключові слова: підготовка учнів, сільські школи, національні рухливі
ігри.
Annotation. An analysis and systematization of national mobile games of
Kara-kalpak ASSR is first conducted, specified and regulated their rules.
Possibility of the use of national mobile games is first well-proven for mastering of
separate sections of the program of physical culture for schoolboys IV and the VI
classes on track-and-field, gymnastics, basket-ball, to swimming and games, that is
especially important for their effective mastering and successful preparation to
handing over of norms of complex GTO.
Key words: preparation of student, rural schools, national mobile games.
84. Щелкунова Е. М.
Развитие физической культуры в Марийской АССР – результат претворения
в жизнь ленинской национальной политики : автореф. дис. … канд. пед. наук
: [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки” / Щелкунова Евгения Матвеевна ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта.
– Л., 1975. – 21 с.
Аннотация. Определено влияние социально-экономических факторов
на пути становления и развития физической культуры с учетом
специфических условий МАССР. Обобщен опыт и практика работы
физкультурных организаций Марийской республики для дальнейшего
развития физкультуры и спорта.
Ключевые слова: физическая культура, Марийская АССР,
физкультурные организации.
Анотація. Визначений вплив соціально-економічних чинників на
шляху становлення і розвитку фізичної культури з урахуванням специфічних
умов МАССР. Узагальнений досвід і практика роботи фізкультурних
організацій Марійської республіки для подальшого розвитку фізкультури і
спорту.

Ключові слова: фізична культура, Марійська АССР, фізкультурні
організації.
Annotation. Influence of socio-economic factors is certain on the way of
becoming and development of physical culture taking into account the specific
terms of MASSR. Experience and practice of work of athletic organizations of the
Mariyskoy republic is generalized for further development of physical education
and sport.
Key words: physical culture, Mariyskaya ASSR, athletic organizations
85. Щербаков И. И.
Влияние социально-демографических факторов на активное отношение
трудящихся к занятиям физической культурой и спортом : автореф. дис. …
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания
и спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” /
Щербаков Игорь Иванович ; ГЦОЛИФК. – М., 1982. – 24 с.
Аннотация. Изучено влияние всех основных, обозначенных в
литературе, социально-демографических факторов на активное отношение
трудящихся крупного промышленного предприятия к физической культуре и
спорту. Определено влияние степени включенности людей в физкультурноспортивную деятельность отдельно по каждому из десяти социальнодемографических факторов (полу, возрасту, образованию, социальному
происходжению и положению, семейному положению, размеру семьи,
доходу, свободному времени и характеру труда); показана связь каждого их
этих факторов со всеми пятью элементами активного отношения к
физической культуре и спорту. На основе определения силы связи каждого
фактора с элементами активного отношения впервые создана иерархия
влияния социально-демографических факторов на физкультурно-спортивную
активность трудящихся. Выявлены зависимости между различными
характеристиками людей и степенью их активного отношения к физической
культуре и спорту.
Ключевые слова: демографический фактор, занятия физической
культурой и спортом, интенсивность.
Анотація. Поняття „активне ставлення” населення до фізичної
культури і спорту визначено комплексом взаємозв'язаних емпіричних
характеристик, що дозволяють створити цілісну уяву ступеня фізкультурної
активності об'єкту, що вивчається. Вивчений вплив всіх основних соціальнодемографічних чинників на активне ставлення населення великого
промислового підприємства до фізичної культури і спорту.
Ключові слова: демографічний чинник, заняття фізичною культурою і
спортом, інтенсивність.
Annotation. Concept „Active relation” worker to the physical culture and
sport it is expressed the complex of associate empiric descriptions, allowing to
create integral presentation of degree of athletic activity of the studied object. By
the elements of active relation worker to the physical culture and sport there were
such indexes, as systematic character, form, frequency, intensity and efficiency of

employments by a physical culture and sport. Influence of all basic, marked in is
studied in literature, social-demographic factors on the active relation of worker
major industrial concern to the physical culture and sport.
Key words: demographic factor, engaged in a physical culture and sport,
intensity.
86. Эль-Сасс Ахмед Махмуд.
Проблемы организации и управления физической культурой и спортом в
Сирийской Арабской Республике : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки” / Эль-Сасс Ахмед Махмуд ; ГЦОЛИФК. − М., 1980. – 21 с.
Аннотация. Систематизирован объем знаний об управлении,
обобщены положения по теории управления: система управления, ее
взаимосвязанные части, реализация управленческих решений, классификация
методов управления.
Ключевые слова: организация, управление, физическая культура и
спорт, Сирийская Арабская Республика.
Анотація. Систематизовано обсяг знань щодо управління, узагальнено
положення з теорії управління: система управління, її взаємопов'язані
частини, реалізація управлінських рішень, класифікація методів управління.
Ключові слова: організація, управління, фізична культура і спорт,
Сирійська Арабська Республіка.
Annotation. A systematic body of knowledge about management,
summarized the situation in the theory of management control system, its
interconnected parts, the implementation of management decisions, classified
management.
Key words: organization, management, physical culture and sport, the Syrian
Arab Republic.
87. Юмашева Л. І.
Корекція порушень постави студентів музичного вищого навчального
закладу у процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз.
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання
різних груп населення” / Юмашева Любов Іванівна ; Нац. ун-т фіз. виховання
і спорту України. – К., 2007. – 20 с.
Анотація. Уперше розроблено і експериментально обґрунтовано
програмний зміст процесу фізичного виховання, що забезпечує корекцію
професійно-належних порушень постави студентів музичного вищого
навчального закладу. Вперше на підставі виявлених індивідуальних
показників порушення постави розроблені методичні підходи формування
коригувальних м’язових напружень шляхом використання запатентованих
технічних пристоїв. Уперше деталізована шкала визначення ступеня
вираженості кіфотичної постави. Обґрунтовано переваги розроблених
пристроїв, що розширюють можливості арсеналу технічних засобів для
корекції порушень постави.

Ключовы слова: студенти музичного навчального закладу, порушення
постави, фізичне виховання.
Аннотация. Впервые разработано и экспериментально обосновано
программное
содержание
процесса
физического
воспитания,
обеспечивающее коррекцию нарушений осанки студентов музыкального
высшего учебного заведения.
Ключевые слова: студенты музыкального учебного заведения,
нарушения осанки, физическое воспитание.
Annotation. It is first developed and programmatic maintenance of process
of physical education, providing the correction of violations of carriage of students
of musical higher educational establishment, is experimentally grounded.
Key words: students of musical educational establishment, violations of
carriage, physical education.
УДК 796.015.6+378.6:78
88. Юрчишин Ю. В.
Технологія залучення студентів до рухової активності оздоровчої
спрямованості у процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне
виховання різних груп населення” / Юрчишин Юрій Володимирович ; Нац.
ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2012. – 20 с.
Анотація. Уперше розроблено та експериментально обґрунтовано
технологію залучення студентів до рухової активності оздоровчої
спрямованості, відмінними рисами якої є комплексне врахування принципів
проектування педагогічних технологій, фізичного виховання, положень
теорії самовизначення і концепції суспільної освіти з питань фізично
активного способу життя при формуванні змісту теоретико-методичної та
практичної підготовки, системи контролю та алгоритму їх реалізації у
процесі фізичного виховання із застосуванням сучасних інформаційних
засобів; уперше одержано дані щодо використання студентами сучасних
інформаційних засобів та про їх ефективність у посиленні мотивації до
рухової активності оздоровчої спрямованості, врахування яких у процесі
фізичного виховання сприяє підвищенню його дієвості.
Ключові
слова:
технологія,
рухова
активність
оздоровчої
спрямованості, мотивація, студенти, сучасні інформаційні засоби.
Аннотация. Диссертация посвящена проблеме привлечения студентов
к двигательной активности оздоровительной направленности в процессе
физического воспитания.
Ключевые
слова:
технология,
двигательная
активность
оздоровительной направленности, мотивация, студенты, современные
информационные средства.
Annotation. The research presents the results of the physical activity of
students with healthful direction in extracurricular time, the characteristics of its
structure and motivation to implement such activities, as well as the dynamics of
the physical condition in the first year of training, and effectiveness of modern

information tools using in solving problems, that helps to identify disadvantages
which are dealt with the involvement of students in the designated activity. By
means of these data and requirements of design educational technology principles,
physical education, the theory of self-determination and the concept of public
education was grounded algorithm of forming and implementation of content
aimed at engaging of students in physical activity with improving orientation
during physical education.
Key words: technology, physical activity improving orientation, motivation,
students, modern information tools.
УДК 796.011.3-057.875
89. Юр’єва Л. О.
Особливості фізичного розвитку дітей 6–8 років в умовах сімейносуспільного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту
: [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення” / Юр’єва Лариса Олексіївна ; РДГУ. – Рівне, 2001. – 20 с.
Анотація. Визначено зміст, форми, методи діяльності волонтерів;
обґрунтовано та виявлено перспективні напрямки на фізичний розвиток цих
дітей.
Ключові слова: фізичний розвиток, діти 6–8 років, зміст виховання.
Аннотация. Установлены содержание, формы, методы деятельности
волонтеров; обоснованы и выявлены перспективные направления на
физическое развитие этих детей.
Ключевые слова: физическое развитие, дети 6–8 лет, содержание
воспитания.
Аnnotation. Maintenance, forms, methods of activity of volunteers, is set;
grounded and exposed perspective sending to physical development of these
children.
Key words: physical development, children 6–8 years, maintenance of
education.
УДК 796.011.1
90. Юссеф Юссеф Алі.
Соціальні та організаційно-правові аспекти розвитку фізичної культури і
спорту в Республіці Ліван : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення” / Юссеф Юссеф Алі ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. –
К., 2011. – 18 с.
Анотація. Визначені умови, особливості й шляхи вдосконалення
соціальних і нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і
спорту в Республіці Ліван відповідно до сучасних вимог. Здійснено
класифікацію умов, відповідно до якої вони підрозділяються на дві групи: І –
сприятливі для процесу вдосконалення соціальних і нормативно-правових
основ розвитку сфери фізичної культури й спорту (високий ступінь
урбанізації
країни,
переважаюча
кількість
міського
населення,

сприйнятливішого до ідей фізичного вдосконалювання, вищий порівняно з
іншими країнами Близького Сходу освітній рівень населення, розвинена
система спортивних клубів) і II – перешкоджаючі цьому процесу (низький
рівень економічного розвитку країни, низький рівень доходів значної
частини населення, недосконала система управління сферою фізичної
культури й спорту, гострий дефіцит фахівців з фізичного виховання й
спорту); визначена роль держави в удосконалюванні соціальних та
нормативно-правових основ розвитку сфери фізичної культури і спорту в
Республіці Ліван. Обґрунтовано положення про те, що необхідною умовою
зростання ролі держави є використання програмно-цільового методу в
системі державного управління сферою фізичної культури і спорту.
Запропоновано структуру й зміст цільової комплексної програми розвитку
сфери фізичної культури і спорту в Республіці Ліван за назвою "Ліван –
спортивна країна"; науково обґрунтовані концептуальні положення про
вдосконалення соціальних і нормативно-правових основ розвитку сфери
фізичної культури і спорту в Республіці Ліван: про розвиток у країні
"бюрократичного" типу суспільної організації сфери фізичної культури й
спорту з наступною трансформацією його в "місіонерський" тип; про
необхідність визначення пріоритетів у розвитку сфери фізичної культури і
спорту; про використання технологій державного управління, що
забезпечують ефективне використання обмежених ресурсів ліванського
суспільства з метою вирішення пріоритетних завдань сфери фізичної
культури й спорту.
Ключові слова: фізична культура і спорт Лівану; соціальні аспекти;
організаційні аспекти; правові аспекти; концепція розвитку сфери фізичної
культури і спорту; цільова комплексна програма.
Аннотация. Работа посвящена научному обоснованию путей
совершенствования социальных и организационно-правовых основ развития
сферы физической культуры и спорта в Республике Ливан с учетом
современных требований. Проведен анализ социальной среды, в условиях
которой осуществляется развитие физической культуры и спорта в стране.
Выявлена и охарактеризована совокупность факторов социальной среды,
которые оказывают как положительное, так и негативное влияние на
формирование организационно-правовых основ развития сферы физической
культуры и спорта в Республике Ливан в современных условиях.
Ключевые слова: физическая культура и спорт Ливана; социальные
аспекты; организационные аспекты; правовые аспекты; концепция развития
сферы физической культуры и спорта; целевая комплексная программа.
Annotation. Work is sanctified to the scientific ground of ways of perfection
of social, organizational and legal bases of development of sphere of physical
culture and sport in Republic of Lebanon taking into account modern requirements.
The analysis of social environment in the conditions of which development of
physical culture and sport is carried out in the country. Educed and described
aggregate of factors of social environment, which render both positive and
negative influence on forming of social, organizational and legal bases of

development of sphere of physical culture and sport in Republic of Lebanon in
modern terms. The conducted analysis allowed to formulate conception of
perfection of social, organizational and legal bases of development of sphere of
physical culture and sport in Republic of Lebanon. Described her basic
components.
Key words: physical culture and sport of Lebanon; social aspects;
organizational aspects; legal aspects; conception of development of sphere of
physical culture and sport; special purpose complex program.
УДК 796.062(5693)
91. Юхимук В. П.
Організаційно-методичні основи олімпійської освіти учнів загальноосвітніх
шкіл України : автореф. дис.… канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” /
Юхимук Віра Петрівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2007. – 21 с.
Анотація. Подано понятійне тлумачення термінів „олімпійська
освіта”, „олімпійське виховання”, яке базується на загально-педагогічних
підходах до категорій „освіта”, „виховання”. Доповнено сутність
олімпійської освіти, її мету, завдання і функції в загальноосвітній школі;
з’ясовано місце і роль олімпійської тематики у першому розділі „Навчальний
пріоритетний матеріал” навчальної програми для загальноосвітніх
навчальних закладів „Основи здоров’я. Фізична культура (5–12 класи)”.
Визначено обізнаність учнів загальноосвітніх шкіл України у питаннях
олімпійського руху та проведено порівняння цих знань з аналогічними
знаннями однолітків зарубіжних країн. Виявлено асоціації 12-річних
підлітків щодо Олімпійських ігор, ставлення до олімпійських ідеалів,
спортивних кумирів. Виявлено специфіку засвоєння знань олімпійської
тематики учнями загальноосвітніх навчальних закладів України відповідно
до вікових, статевих та соціальних чинників; визначено ставлення вчителів
фізичної культури до основних форм реалізації олімпійської освіти серед
учнів різного віку. Обґрунтовано, систематизовано й адаптовано для учнів
середнього шкільного віку навчальний матеріал з історії, філософії,
організації олімпійського руху.
Ключові слова: олімпійська освіта, її сутність, школи України,
засвоєння знань.
Аннотация. Определена специфика усвоения знаний олимпийской
тематики учащимися общеобразовательных учебных заведений Украины;
определено отношение учителей физической культуры к основным формам
реализации олимпийского образования среди учеников разного возраста.
Обоснован и систематизирован учебный материал по истории, философии,
организации олимпийского движения.
Ключевые слова: олимпийское образование, его сущность, школы
Украины, усвоение знаний.
Annotation. The specific of mastering of knowledges of olympic subject is
certain a student general educational establishments of Ukraine; attitude of

teachers of physical culture is certain toward the basic forms of realization of
olympic education among the students of different age. Grounded and systematized
educational material on history, philosophy, organization of olympic motion.
Key words: olympic education, his essence, schools of Ukraine, mastering of
knowledges.
УДК 796.032:373-057.87(477)
92. Юхимук В. П.
Формування знань з олімпійської тематики учнів основної школи в процесі
занять фізичної культури : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02
„Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров′я)” / Юхимук
Віра Петрівна ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 21 с.
Анотація. Визначено обізнаність учнів загальноосвітніх шкіл України
з питань олімпійського руху та проведено порівняння рівня цих знань з
аналогічними знаннями однолітків зарубіжних європейських країн. Виявлено
асоціації 12-річних підлітків щодо Олімпійських ігор, ставлення до
олімпійських ідеалів, спортивних кумирів. Виявлено специфіку засвоєння
знань олімпійської тематики учнями загальноосвітніх навчальних закладів
України відповідно до вікових, статевих та соціальних чинників; визначено
ставлення вчителів фізичної культури до основних форм реалізації
олімпійської освіти серед учнів різного віку. Обґрунтовано, систематизовано
й адаптовано для учнів середнього шкільного віку навчальний матеріал з
історії, філософії, організації олімпійського руху. Подано понятійне
тлумачення термінів „олімпійська освіта”, „олімпійське виховання”, яке
базується на загально-педагогічних підходах до категорій „освіта”,
„виховання”.
Ключові слова: олімпійська тематика, учні школи, специфіка засвоєння
знань.
Аннотация. Определена специфика усвоения знаний олимпийской
тематики учащимися общеобразовательных учебных заведений Украины;
определено отношение учителей физической культуры к основным формам
реализации олимпийского образования среди учеников разного возраста.
Обоснован и систематизирован учебный материал по истории, философии,
организации олимпийского движения.
Ключевые слова: олимпийское образование, его сущность, школы
Украины, усвоение знаний.
Annotation. The specific of mastering of knowledges of olympic subject is
certain a student general educational establishments of Ukraine; attitude of
teachers of physical culture is certain toward the basic forms of realization of
olympic education among the students of different age. Grounded and systematized
educational material on history, philosophy, organization of olympic motion.
Key words: olympic education, his essence, schools of Ukraine, mastering of
knowledges.
УДК 37.037:373.5:796.032

93. Ядвіга Ю. П.
Фізичне виховання студентів вищого навчального закладу економічного
профілю в період трансформації вищої освіти України в європейський
простір : автореф. дис.… канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” /
Ядвіга Юлія Петрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2011.
– 20 с.
Анотація. Уперше підґрунтям навчального процесу з фізичного
виховання студентів стала система безперервних занять з початкових етапів
навчання до безпосередньої самостійної роботи студента над своїм
самовдосконаленням і професійною придатністю.
Ключові слова: студентська молодь, фізичне виховання, фізична
підготовленість, фізичний розвиток, кредитно-модульна система.
Аннотация. Впервые в основу учебного процесса по физическому
воспитанию студентов применена система непрерывных занятий начальных
этапов обучения к непосредственной самостоятельной работы студента над
своим самосовершенствованием и профессиональной пригодностью на
старших курсах. Впервые предложено учитывать при формировании групп
по физическому воспитанию не только уровень здоровья, а также и уровень
физического развития и состояние психофизиологических функций.
Ключевые слова: студенческая молодёжь, физическое воспитание,
физическая подготовленность, физическое развитие, кредитно-модульная
система.
Annotation. The work proved and optimal conditions of physical education
as the goal, objectives, principles and benchmarks for various training courses to
meet the requirements of professional-applied physical training, hygiene standards
of physical activity and interests of students to the sport. The basis of organization
and methods of teaching physical education students placed concrete definition of
the terms of the principles of teaching physical education students, including tools,
methods, forms and organization studies. The data on motivation towards physical
education in the educational and extracurricular forms by introducing exercise and
sports that match students' interests. A provision of the organizational structure and
content of the department of physical education university in modern terms of
reorganization of higher education. The main results of the learning process in
physical education students Cherkasy National University. Bohdan Khmelnytsky,
Cherkasy State Technological University, Cherkassy Banking Institute of the
University of Banking of National Bank of Ukraine.
Key words: students, physical education, physical preparedness, physical
development, credit-modular system.
УДК 796.011.3:378.33(477)
94. Якубовская А. Р.
Методика выбора средств и форм занятий физическими упражнениями у
трудящихся : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и
методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая

методику лечебной физкультуры)” / Якубовская Аделя Романовна ;
ВНИИФК. – М., 1982. – 24 с.
Аннотация. Впервые разработаны теоретические предпосылки и
практические рекомендации для трудящихся по выбору средств и форм
занятий физическими упражнениями на основе дифференцированного
подхода, учитывающего индивидуальные особенности личности. Найден
качественно новый путь вовлечения трудящихся в самостоятельные и
организованные занятия физическими упражнениями и закрепления в них.
Разработан подход к выбору определенных средств и форм занятий с учетом
индивидуальных особенностей личности.
Ключевые
слова:
средства,
формы
занятий
физическими
упражнениями, дифференцированный подход.
Анотація. Уперше розроблені теоретичні передумови і практичні
рекомендації для вибору засобів і форм занять фізичними вправами
населення на основі диференційованого підходу, що враховує індивідуальні
особливості особистості.
Ключові слова: засоби, форми занять фізичними вправами,
диференційований підхід.
Annotation. Theoretical pre-conditions and practical recommendations are
first developed for worker on a choice facilities and forms of employments by
physical exercises of the differentiated approach, taking into account the individual
features of personality. The new way of involving is found high-quality worker in
independent and organized employments physical exercises and fixings in them.
Going near the choice of certain facilities and forms of employments is developed
taking into account the individual features of personality.
Key words: facilities, forms of employments by physical exercises,
differentiated approach.
УДК 796.072
95. Ямалетдинова Г. А.
Профессионально-прикладная физическая подготовка следователей органов
внутренних дел : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и
методика
физического
воспитания,
спортивной
тренировки
и
оздоровительной физической культуры” / Ямалетдинова Галина
Александровна ; Моск. высш. школа МВД ССР. – М., 1991. – 24 с.
Аннотация. Впервые определены психофизические требования к
специалисту этого профиля, оптимальные средства, методы, формы
профессионально-прикладной
физической
подготовки
студентов
следственного факультета и следователей органов внутренних дел,
обоснована их эффективность. Разработана теоретическая концепция
профессионально-прикладной физической подготовки следователя как
подсистемы физического воспитания и формирования личности специалиста
органов расследования; установлены критерии, элементы, этапы развития
этой подсистемы.

Ключевые слова: физическая подготовка, следователь, теоретическая
концепция.
Анотація. Уперше визначені психофізичні вимоги до фахівця цього
профілю, оптимальні засоби, методи, форми професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів слідчого факультету і слідчих органів внутрішніх справ,
обґрунтована їх ефективність. Розроблена теоретична концепція професійноприкладної фізичної підготовки слідчого як підсистеми фізичного виховання
і формування особистості фахівця органів розслідування; встановлені
критерії, елементи етапи розвитку цієї підсистеми.
Ключові слова: фізична підготовка, слідчий, теоретична концепція.
Annotation. Рsychical and physical requirements are first certain to the
specialist of this type, optimum facilities, methods, forms of the professionalapplied physical preparation of students of investigation faculty and investigators
of organs of internal affairs, their efficiency is grounded. Theoretical conception of
the professional-applied physical preparation of investigator as subsystems of
physical education and forming of personality of specialist of organs of
investigation is developed; criteria, elements, are set, stages of development of this
subsystem.
Key words: physical preparation, investigator, theoretical conception.
96. Ярещенко О. А.
Обґрунтування змісту і організації спеціальної фізичної підготовки курсантів
вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. … канд. наук з фіз.
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання
різних груп населення” / Ярещенко Олег Артурович ; Харк. держ. акад. фіз.
культури. – Х., 2008. – 20 с.
Анотація. Уперше за кредитно-модульною системою розроблено
програму зі спеціальної фізичної підготовки курсантів для вищих навчальних
закладів МВС України, визначено ступінь впливу рухово-координаційних
фізичних і психофізичних якостей курсантів на рівень їх спеціальної фізичної
підготовленості. Визначено ряд чинників, що впливають на успішність
навчання спортсменів-початківців з рукопашного бою: відбір найбільш
ефективних засобів спортивних єдиноборств; узгодженість навчання на
початковому етапі спортивно-масової роботи і навчальних занять з фізичної
підготовки та спеціальної фізичної підготовки; сконцентрованість навчання
рукопашному бою шляхом раціонального поєднання і використання різних
форм фізичної підготовки.
Ключові слова: програма спеціальної фізичної підготовки, курсанти,
навчальні заняття.
Аннотация. Обоснована и усовершенствована программа специальной
физической подготовки курсантов.
Ключевые слова: программа специальной физической подготовки,
курсанты, учебные занятия.
Annotation. Grounded and improved program of the special physical
preparation of students.

Key words: program of the special physical preparation, students, lessons.
УДК 796.015.1-057.875
97. Ярмощук О. О.
Професійно-прикладна фізична підготовка жінок-військовослужбовців :
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Ярмощук
Олена Олександрівна ; РДГУ. – Рівне, 2002. – 20 с.
Анотація. Розроблено і науково обґрунтовано програму професійноприкладної фізичної підготовки курсанток вищих навчальних закладів
системи МВС України до професійної діяльності. Визначено показники
фізичної та психологічної готовності курсанток Львівського інституту
внутрішніх справ при Національному інституті внутрішніх справ України до
професійної діяльності.
Ключові слова: фізична підготовка, жінки-курсантки, професійна
діяльність.
Аннотация. Разработана и научно обоснована программа ППФП
курсанток вузов системы МВД Украины к профессиональной деятельности.
Ключевые слова: физическая подготовка, женщины-курсантки,
профессиональная деятельность.
Annotation. Developed and the program PPFP is scientifically grounded
students of institutes of higher of the system of MVD of Ukraine to professional
activity.
Key words: physical preparation, women-students, professional activity.
УДК 796.355.233.22-055.2
98. Яцкин В. М.
Методика физического воспитания школьников 9–12 лет с применением
многокомплектных универсальных гимнастических снарядов : автореф. дис.
… канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического
воспитания и спортивной тренировки” / Яцкин Владимир Митрофанович ;
ОГИФК. – Омск, 1986. – 19 с.
Аннотация. Разработана и экспериментально апробирована методика
проведения уроков гимнастики в 3–5-х классах с применением
многокомплектных гимнастических снарядов.
Ключевые слова: физическое воспитание, школьники 9–12 лет,
гимнастические снаряды.
Анотація. Розроблена і експериментально апробована методика
проведення уроків гімнастики в 3–5-х класах із застосуванням
багатокомплектних гімнастичних снарядів.
Ключові слова: фізичне виховання, школярі 9–12 років, гімнастичні
снаряди.
Annotation. Developed and the method of conducting lesson gymnastics is
experimentally approved in 3–5th classes with the use of multicomplete gymnastic
shells.

Key words: physical education, schoolboys 9–12 years, gymnastic shells.

Автореферати дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора наук:
99. Фурманов А. Г.
Теоретические и организационно-методические основы производственной
физической культуры : автореф. дис. … д-ра пед. наук в форме науч. докл. :
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Фурманов Александр
Григорьевич ; АФВиС Республики Беларусь. – Минск, 1992. – 61 с.
Аннотация. Разработан и научно обоснован профессиографический
метод определения специфических особенностей содержания, форм, средств
и методов практического использования различных видов производственной
физической культуры на основе анализа и учета динамики
работоспособности трудящихся, характера и степени их утомления, влияния
на организм работающих тяжести труда и его санитарно-гигиенических
условий, уровня их физической и психической подготовленности к
специфике трудовой деятельности. Обоснованы педагогические понятия
„производственная физическая культура”, „производственная гимнастика”,
„послетрудовая
реабилитация”,
„профилактика
профессиональных
заболеваний”, „профессионально-прикладная физическая подготовка”;
определены функции производственной физической культуры; разработано
понятие „вид” производственной физической культуры, классификация
средств и форм производственной физической культуры; определены
специфические принципы организации и внедрения производственной
физической культуры, задачи каждого из ее видов. Разработаны методы и
тесты изучения утомляемости работающих; определена эффективность
производственной
гимнастики.
Разработаны
организационные
и
методические основы внедрения производственной физической культуры на
промышленных предприятиях.
Ключевые
слова:
теоретические,
методические
основы
производственной физической культуры, динамика работоспособности,
характер утомления, психическая подготовленность.
Анотація. Розроблений і науково обґрунтований професіографічний
метод визначення специфічних особливостей змісту, форм, засобів і методів
практичного використання різних видів виробничої фізичної культури на
основі аналізу і обліку динаміки працездатності населення, характеру і
ступеня їх втоми, впливу на організм працівників важкої праці і її санітарногігієнічних умов, рівня їх фізичної і психічної підготовленості до специфіки
трудової діяльності.

Ключові слова: теоретичні, методичні основи виробничої фізичної
культури,
динаміка
працездатності,
характер
втоми,
психічна
підготовленість.
Annotation. Developed and the professiograficheskiy method of
determination of specific features of maintenance is scientifically grounded, forms,
facilities and methods of the practical use of different types of production physical
culture on the basis of analysis and account of dynamics of capacity of worker,
character and degree of their fatigue, influence on the organism of workings weight
of labour and his sanitary-hygenic terms, level of their physical and psychical
preparedness to the specific of labour activity.
Key words: theoretical, methodical bases of production physical culture,
dynamics of capacity, character of fatigue, psychical preparedness.
100. Цьось А. В.
Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до
початку ХІХ ст. : автореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” /
Цьось Анатолій Васильович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2005. – 40
с.
Анотація. Уперше комплексно досліджено теоретико-методологічні
основи розвитку фізичного виховання на території України з найдавніших
часів до початку ХІХ ст.; визначено структуру, форми і засоби фізичного
виховання у весняній, літній, осінній і зимовій календарній обрядовості
українців. Виявлено закономірності розвитку фізичного виховання на
території України (зв'язок фізичного виховання із світоглядом, способом
життя, військовою справою та місцем проживання населення;
взаємопроникнення міжнаціональних елементів фізичного виховання;
взаємозв’язок святково-ігрової діяльності та військово-фізичної підготовки;
перехід в періоди могутньої державності до організованих форм фізичного
виховання; відносно постійний склад народно-побутових форм і засобів
фізичного виховання населення протягом середньовіччя і нової історії).
Досліджено значення, зміст, форми і засоби фізичного виховання в родинній
обрядовості українців; розкрито світоглядні засади (родинно-побутова,
профілактична, оздоровча, хвалебна, вегетаційна, стимулююча, релаксаційна)
та регулятивні механізми (політика, право, міфологія, релігія, культура,
традиції та звичаї, мораль, громадська думка) функціонування фізичного
виховання на території України. Уведено до наукового обігу значну кількість
нових фактів, теоретичних ідей, що ґрунтуються на фактичному матеріалі
дослідження.
Ключові слова: теоретичні, методологічні основи розвитку фізичного
виховання, територія України, структура, форми і засоби фізичного
виховання.
Аннотация.
Впервые
комплексно
обоснованы
теоретикометодологические основы развития физического воспитания на территории
Украины с самых давних времен до начала ХІХ ст.; обоснованы структура,

формы и средства физического воспитания в весенний, летний, осенний и
зимний периоды в магических обрядах украинцев.
Ключевые слова: теоретические, методологические основы развития
физического воспитания, территория Украины, структура, формы и средства
физического воспитания.
Annotation. First teoretiko-methodological bases of development of
physical education are complex grounded on territory of Ukraine from the oldest
times to beginning of ХІХ st.; a structure, forms and facilities of physical
education, is grounded in spring, summer, autumn and winter periods in the magic
ceremonies of Ukrainians.
Key words: theoretical, methodological bases of development of physical
education, territory of Ukraine, structure, forms and facilities of physical
education.
УДК 796.03(091)
101. Шеразадишвили Э. В.
Физическое воспитание в школах Грузии : автореф. дис. … д-ра пед. наук :
[спец.] 13730 „Теория педагогики” / Э. В. Шеразадишвили ; ТГУ. – Тбилиси,
1972. – 71 с.
Аннотация. Изучено состояние физического воспитания в школах
Грузии, начиная с присоединения ее к Российской империи до Великой
Октябрьской социалистической революции (в этот период велось и
развивалось физическое воспитание в виде гимнастики). Установлена роль
грузинской народной традиции физического воспитания в подготовке основ
для создания самостоятельной грузинской системы школьного физического
воспитания.
Ключевые слова: физическое воспитание, школы Грузии.
Анотація. Вивчений стан фізичного виховання в школах Грузії з часів
приєднання її від Російської імперії до Великої Жовтневої соціалістичної
революції (у цей період розвивалося фізичне виховання у формі гімнастики).
Встановлена роль грузинської народної традиції фізичного виховання як
основи для створення самостійної грузинської системи шкільного фізичного
виховання.
Ключові слова: фізичне виховання, школи Грузії.
Annotation. Consisting of physical education is studied of schools of
Georgia, since tacking of it to the Russian empire to Great October socialistic
revolution (in this period conducted and developed physical education as a
gymnastics). The role of Georgian folk tradition of physical education is set in
preparation of bases for creation of the independent Georgian system of school
physical education.
Key words: physical education, schools of Georgia.
102. Шоломицкий Ю. С.
Физическая культура и спорт в советской Средней Азии и сопредельных
стран Востока : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13734 „Теория и

методика физического воспитания и спортивной тренировки” /
Ю. С. Шоломицкий ; ГЦОЛИФК. – М., 1972. – 51 с.
Аннотация. Впервые исторически осмыслен характер и уровень
развития физической культуры и спорта в различные периоды истории
народов Востока.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, Средняя Азия, страны
Востока, история.
Анотація. Уперше історично осмислений характер і рівень розвитку
фізичної культури і спорту в різні періоди історії народів Сходу.
Ключові слова: фізична культура і спорт, Середня Азія, країни Сходу,
історія.
Annotation. First character and level of development of physical culture and
sport is historically intelligent in different periods of history of people of East.
Key words: physical culture and sport, Middle Asia, orients, history.
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