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БАГАТОБОРСТВА 

 
Автореферати дисертацій на здобуття  

наукового ступеня кандидата наук: 
 

1. Андрес А. С. 

Удосконалення фізичної підготовки багатоборців військово-спортивного 

комплексу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 

24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Андрес Андрій Степанович ; 

Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2006. – 20 с. 

 Анотація. Уперше визначено структуру взаємозв’язків між 

показниками фізичної підготовленості, фізичного розвитку і функціональних 

можливостей та результатами змагальної діяльності багатоборців військово-

спортивного комплексу першого спортивного розряду, кандидатів у майстри 

спорту та майстрів спорту. Уперше встановлено, що диференційована 

фізична підготовка з акцентом на розвиток провідних для кожного 

спортсмена щодо модельних показників фізичних якостей викликає більш 

виражене зростання рівня їхньої змагальної і спеціальної фізичної 

підготовленості та сумарного приросту спортивних результатів, ніж 

підготовка з акцентом на розвиток відстаючих щодо модельних показників 

фізичних якостей. 

 Ключові слова: фізична підготовка, спортивний комплекс, показники, 

діяльність змагання, багатоборство. 

 Аннотация. Впервые определена структура взаимосвязей между 

показателями физической подготовленности, физического развития, 

функциональных возможностей и результатами соревновательной 

деятельности многоборцев военно-спортивного комплекса первого 

спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. 

 Ключевые слова: физическая подготовка, спортивный комплекс, 

показатели, соревновательная деятельность, многоборье. 

 Annotation. The structure of intercommunications is first certain between 

the indexes of physical preparedness, physical development, functional 

possibilities and by the results of competition activity of multiathlonists of military 

sporting  complex of the first sporting digit, candidates in masters of sport and 

sport masters. 

 Key words: physical preparation, sporting complex, indexes, competition 

activity, all-round. 

 

2. Балай А. А. 

Управление физической подготовленностью спортсменов высокой 

квалификации по морскому многоборью на основе использования модельных 

характеристик : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Балай 

Анатолий Антонович ; ОГИФК. – Омск, 1985. – 19 с. 
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 Аннотация. Впервые выявлены основные факторы, определяющие 

спортивные достижения в морском многоборье, даны количественная 

характеристика и взаимосвязь показателей соревновательной деятельности, 

физической подготовленности и морфологических данных морских 

многоборцев высокой квалификации. 

 Ключевые слова: многоборье, физическая подготовленность, 

показатели. 

 Анотація. Уперше виявлені основні чинники, що визначають 

спортивні досягнення в морському багатоборстві, представлені кількісна 

характеристика і взаємозв'язок показників змагальної діяльності, фізичної 

підготовленості і морфологічних відомостей морських багатоборців високої 

кваліфікації. 

 Ключові слова: багатоборство, фізична підготовленість, показники. 

 Annotation. Basic factors, determining sporting achievements in a marine 

all-round, are first exposed, quantitative description and intercommunication of 

competition performance, physical preparedness and morphological information of 

marine multiathlonists of high qualification indicators is given. 

 Key words: all-round, physical preparedness, indexes. 
 

3. Бобр В. И. 

Управление процессом становления спортивного мастерства пятиборцев на 

основе комплексного контроля параметров техники стрельбы и 

функционального состояния организма : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / Бобр Владимир Иванович ; КГИФК. – К., 1987. − 24 с. 

 Аннотация. Впервые проведено комплексное системное исследование 

технических и психофункциональных особенностей в стрелковой подготовке 

пятиборцев. Изучался психофизиологический статус в состоянии покоя до 

тренировки, во время и после тренировки; фиксировались пространственно-

временные технические показатели и характеристики точности стрельбы в 

момент выполнения стрелковых упражнений на протяжении тренировочного 

занятия. 

 Ключевые слова: спортивное мастерство, пятиборцы, техника 

стрельбы, функциональное состояние организма. 

 Анотація. Уперше проведено комплексне системне дослідження 

технічних і психофункціональних особливостей у стрілецькій підготовці 

п'ятиборців. Вивчався психофізіологічний статус у стані спокою до 

тренування, в час і після тренування; фіксувалися просторово-часові технічні 

показники і характеристики точності стрільби у момент виконання 

стрілецьких вправ упродовж тренувального заняття. 

 Ключові слова: спортивна майстерність, п'ятиборці, техніка стрільби, 

функціональний стан організму. 

 Annotation. Complex system research of technical and psychical functional 

features is first conducted in rifle preparation of pentathlons. Рsychical functional 

status was studied in a state of rest to training, in time and after training; spatio-
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temporal technical indexes and descriptions of exactness of firing were fixed in the 

moment of implementation of rifle exercises during training employment.   

 Key words: sporting trade, pentathlons, technique of firing, 

 

4. Галкин В. К. 

Исследование динамики психофизиологических функций у пятиборцев в 

целях оценки и управления спортивной работоспособностью в 

соревнованиях по фехтованию : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.734 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / В. К. Галкин ; ГЦОЛИФК. − М., 1971. − 27 с. 

 Аннотация. Определена взаимосвязь динамики основных 

психофизиологических функций с результативностью боев у пятиборцев в 

процессе соревнований по фехтованию; разработана и обоснована методика 

по активизации психической деятельности пятиборцев в процессе 

выступлений по фехтованию. 

 Ключевые слова: динамика, оценка и управление спортивной 

работоспособностью, соревнования. 

 Анотація. Визначено взаємозв'язок динаміки основних 

психофізіологічних функцій з результативністю боїв у п'ятиборців у процесі 

змагань з фехтування; розроблена і обґрунтована методика з активізації 

психічної діяльності п'ятиборців в процесі виступів з фехтування.   

 Ключові слова: динаміка, оцінка і управління спортивною 

працездатністю, змагання.  

 Annotation. Intercommunication of dynamics of basic psychical functional 

functions is certain with effectiveness of fights for pentathlons in the process of 

competitions on fencing; developed and grounded method on activation of 

psychical activity of pentathlons in the process of appearances on fencing.   

 Key words: dynamics, estimation and management a sporting capacity, 

competitions. 

 

5. Дрожжин В. Ю. 

Критерії комплексного психофізіологічного контролю в системі багаторічної 

підготовки юних п′ятиборців : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 

спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Дрожжин 

Василь Юрійович ; Держ. наук.-дослід. ін-т фіз. культури і спорту. – К., 2011. 

– 20 с. 

 Анотація. Виявлено найбільш значущі показники динаміки 

морфофункціональних та психофізіологічних характеристик організму юних 

п'ятиборців на етапі спеціалізованої базової підготовки. доповнено уявлення 

про особливості морфофункціонального та психофізіологічного розвитку 

юних п'ятиборців 14–16 років. 

 Ключові слова: комплексний психофізіологічний контроль, юні 

п'ятиборці, багаторічна підготовка, морфофункціональний розвиток, 

вегетативна регуляція ритму серця, ефективність змагальної діяльності. 
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 Аннотация. В результате проведенных исследований выявлено, что 

процесс морфофункционального созревания организма у юных пятиборцев 

характеризуется ускорением процесса физического развития, вместе с ростом 

мышечной силы, функциональных возможностей организма и 

антропометрических параметров. Полученный результат свидетельствует о 

росте уровня физической работоспособности юных спортсменов вследствие 

адаптации к напряженной мышечной деятельности. Увеличение становой 

мышечной силы отражает процесс развития тренированности спортсменов. 

 Ключевые слова: комплексный психофизиологический контроль, юные 

пятиборцы, многолетняя подготовка, морфофункциональное развитие, 

вегетативная регуляция ритма сердца, эффективность соревновательной 

деятельности. 

 Annotation.  The problems of elaboration and use of parameters of criterions 

of complex psychophysiological control in moreover year's preparations in young 

pentathlons were explored in the dissertation. As results of the conducted 

researches, the process of morphofunctional development of organism in young 

pentathlons is characterized of intensive process of physical development, with 

increase of muscular force, anthropometric indexes and physical ability. It is 

shown that the mechanisms of vegetative regulation of heart rate during moreover 

year's preparations are higher. Intercommunication, that mobilization abilities of 

psychophysiological characteristics of higher nervous system are increasing with 

increase of sports qualifications. The criterions of psycho physiological control for 

psycho physiological state of young pentathlons are elaboration with more 

coralation analisys. The relation between competition activity efficacy and 

functional state indexes of young sportsmen are signifies. The higher correlation 

with competition activity efficacy and functional state indexes it is shown in 

shooting swimming. 

 Key words: complex psychophysiological control, young pentathlons, 

moreover year's preparations, morphofunctional development, vegetative 

regulation of heart rate, competition activity efficacy. 

  

6. Дрюков В. А. 

Оптимизация структуры годичного цикла в современном пятиборье на этапе 

спортивного совершенствования : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / Дрюков Владимир Алексеевич ; КГИФК. − К.,1982. − 24 с. 

 Аннотация. Научно обосновано деление пятиборцев высших разрядов 

на четыре группы в зависимости от индивидуальных особенностей; 

выявлены модельные границы достижений в отдельных видах пятиборцев 

различной квалификации, эффективные формы структуры годичного цикла 

тренировки пятиборцев высокой квалификации с учетом ведущих и 

отстающих видов. Предложены индивидуализированные модели построения 

годичного цикла тренировки для каждой группы с поэтапным 

распределением упражнений (средств тренировок) преимущественной 

направленности в отстающих и ведущих видах. 
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 Ключевые слова: оптимизация, годичный цикл, спортивное 

совершенствование, современное пятиборье. 

 Анотація. Науково обґрунтований поділ п'ятиборців вищих розрядів 

на чотири групи залежно від індивідуальних особливостей; виявлені 

модельні межі досягнень в окремих видах п'ятиборців різної кваліфікації, 

ефективні форми структури річного циклу тренування п'ятиборців високої 

кваліфікації з врахуванням провідних і відстаючих видів. Запропоновані 

індивідуалізовані моделі побудови річного циклу тренування для кожної 

групи з поетапним розподілом вправ (засобів тренувань) переважної 

спрямованості у відстаючих і провідних видах.   

 Ключові слова: оптимізація, річний цикл, спортивне вдосконалення, 

сучасне п'ятиборство.  

 Annotation. Dividing of pentathlon of higher digits is scientifically 

grounded by four groups depending on individual features; the model scopes of 

achievements are exposed in the separate types of pentathlon of different 

qualification, effective forms of structure of annual cycle of training of pentathlons 

of high qualification taking into account anchorwomen and backward kinds. The 

individualized models of construction of annual cycle of training are offered for 

every group with the stage-by-stage distributing of exercises (facilities of trainings) 

to the primary orientation in backward and leading kinds.   

 Key words: optimization, annual cycle, sporting perfection, modern 

pentathlon. 

 

7. Єфременко А. В. 

Удосконалення підготовки у змагальному періоді кваліфікованих 

спортсменів  у сучасному п’ятиборстві з урахуванням комбінованого виду : 

автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 

„Олімпійський і професійний спорт” / Єфременко Андрій Володимирович ; 

Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2012. – 22 с. 

 Анотація. Уперше проаналізовано структуру змагальної діяльності в 

сучасному п'ятиборстві у зв'язку з уведенням до програми змагань 

«комбайна» – нового комбінованого виду багатоборства; вперше розроблено 

тренувальні засоби, спрямовані на відновлення і стимуляцію спеціальної 

працездатності у змагальному періоді з врахуванням вимог «комбайна». 

Засоби спрямовані на стимуляцію відновлювальних реакцій і працездатності 

спортсменів. Вони стали підґрунтям програми тренувальних занять, 

спрямованих на удосконалення підготовленості в комбінованому виді 

багатоборства; вперше розроблено програму підготовки п'ятиборців у 

змагальному періоді. Показано можливості комплексного (програмного)            
або диференційованого застосування спеціальних тренувальних занять 

залежно від цільового призначення передстартової підготовки і ступеня 

втоми спортсменів під впливом тренувальних і змагальних навантажень. 

 Ключові слова: сучасне п'ятиборство, комбінований вид багатоборства 

— «комбайн», засоби стимуляції працездатності. 
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 Аннотация. Диссертационное исследование посвящено 

совершенствованию специальной подготовленности спортсменов в 

современном пятиборье. Показано, что спортивный результат как 

системообразующий фактор спортивной подготовки требует направленного 

совершенствования нового вида программы соревнований «комбайна», 

включающего комбинацию стрельбы и бега. На значение этого вида 

подготовки указывают различия показателей соревновательной деятельности 

после третьего и четвертого (пятого) комбинированного вида программы 

соревнований. Установлено, что резервом увеличения работоспособности в 

современном пятиборье является применение тренировочных средств, 

направленных на восстановление и стимуляцию работоспособности с учетом 

требований функциональной подготовленности в комбинированном виде 

многоборья. Комбинированный вид многоборья «комбайн» включает 

комбинацию бега и стрельбы. Данных специальной литературы для 

совершенствования этого вида подготовки спортсменов в современном 

пятиборье не достаточно. Впервые в современном пятиборье содержание 

тренировочных занятий преимущественно восстановительной и 

стимуляционной направленности обосновано при условии сочетания бега и 

стрельбы. В процессе тренировочных занятий восстановительной 

направленности стрельба выполняется в произвольном темпе. 

 Ключевые слова: современное пятиборье, комбинированный вид 

многоборья «комбайн», средства стимуляции работоспособности. 

 Annotation.  Dissertational research is devoted perfection of special 

readiness of athletes in a modern pentathlon. Found that increasing the reserve 

capacity in the modern pentathlon is the use of training tools designed to restore 

and stimulate efficiency in the competitive period. 

 Key words: the modern pentathlon, the combined event of pentathlon 

"combine", means of stimulation working capacity. 

 

8. Запорожанов А. В. 

Индивидуализация специальной физической подготовки с учетом 

особенностей развития физических качеств спортсменов в современном 

пятиборье : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 

методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Запорожанов 

Александр Вадимович ; БГИФК. − Минск, 1989. − 24 с. 

 Аннотация. Обоснован комплекс показателей, позволяющий 

характеризовать состояние отдельных компонентов специальной физической 

подготовленности пятиборцев применительно к плаванию, бегу и 

фехтованию согласно требованиям этапного контроля. Разработаны 

дифференцированные шкалы для оценки уровня развития отдельных качеств 

спортсменов в этих дисциплинах. Обоснована методика составления 

профилеграмм, позволяющих наглядно представить индивидуальные 

особенности физической подготовленности пятиборцев. 

 Ключевые слова: индивидуализация, специальная физическая 

подготовка, физические качества, спортивное пятиборье. 



 9 

 Анотація. Обґрунтований комплекс показників, що дозволяє 

характеризувати стан окремих компонентів спеціальної фізичної 

підготовленості п'ятиборців стосовно плавання, бігу і фехтуванню згідно з 

вимогами етапного контролю. Розроблені диференційовані шкали для оцінки 

рівня розвитку окремих якостей спортсменів в цих дисциплінах. 

Обґрунтована методика складання профілеграмм, що дозволяють наочно 

представити індивідуальні особливості фізичної підготовленості п'ятиборців. 

 Ключові слова: індивідуалізація, спеціальна фізична підготовка, 

фізичні якості, спортивне п'ятиборство. 

 Annotation. The complex of indexes, allowing to characterize the state of 

separate components of the special physical preparedness of pentathlon as it 

applies to swimming, is grounded, hurry to fencing in obedience to the 

requirements of a stage control. The differentiated scales are developed for the 

estimation of level of development of separate qualities of sportsmen in these 

disciplines. The method of drafting of profilegramm, allowing evidently to present 

the individual features of physical preparedness of pentathlon is grounded. 

 Key words: individualization, special physical preparation, physical 

qualities, sporting pentathlon. 

 

9. Корж В. П. 

Удосконалення тренувального процесу в пожежно-прикладному спорті у 

спортсменів високої кваліфікації : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 

виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / 

Корж Віктор Петрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 

2001. – 18 с. 

 Анотація. Виявлено основні фактори, які визначають спортивні 

досягнення в індивідуальних видах і багатоборстві. Подано кількісні 

характеристики і взаємозв’язок показників змагальної діяльності, фізичної 

підготовленості й антропоморфологічних даних спортсменів високої 

кваліфікації. Розроблено модельні характеристики змагальної діяльності та 

фізичної підготовленості спортсменів вищих розрядів. Експериментально 

обґрунтовані тренувальні завдання для розв’язання конкретних задач, які 

виконуються у процесі підготовки спортсменів. Доведена ефективність 

використання управління тренувальним процесом спортсменів у пожежно-

прикладному спорті. 

 Ключові слова: тренувальний процес, пожежний спорт, фізична 

підготовка, показники, модельні характеристики. 

 Аннотация. Экспериментально обоснованы тренировочные задания 

для решения конкретных задач, которые выполняются в процессе подготовки 

спортсменов. 

 Ключевые слова: тренировочный процесс, пожарный спорт, 

физическая подготовка, показатели, модельные характеристики. 

 Annotation.  Trainings tasks are experimentally grounded for the decision of 

concrete tasks which are executed in the process of preparation of sportsmen. 
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 Key words: training process, fire sport, physical preparation, indexes, 

descriptions of models. 

 

10.  Кузнецов В. Н. 

Исследование взаимовлияния плавательных и беговых нагрузок в учебно-

тренировочном процессе с пятиборцами-юношами : автореф. дис. … канд. 

пед. наук : [спец.] 735 „Теория и методика физического воспитания и 

спортивной тренировки” / В. Н. Кузнецов ; ГЦОЛИФК. − М., 1969. − 21 с. 

 Аннотация. Разработана и научно обоснована методика построения 

тренировочного процесса при работе со спортсменами разного уровня 

подготовленности с учетом взаимовлияния плавательных и беговых 

нагрузок. 

 Ключевые слова: методика, тренировочный процесс, спортсмены, 

уровень подготовленности. 

 Анотація. Розроблена і науково обґрунтована методика побудови 

тренувального процесу зі спортсменами різного рівня підготовленості з 

урахуванням взаємовпливу плавальних і бігових навантажень.   

 Ключові слова: методика, тренувальний процес, спортсмени, рівень 

підготовленості.  

 Annotation. Developed and the method of construction of training process is 

scientifically grounded during work with the sportsmen of different level of 

preparedness taking into account cross-coupling of the swimming and running 

loadings.   

 Key words: method, training process, sportsmen, level of preparedness. 

 

11. Кулыба В. Н. 

Структура ударных микроциклов в годичном цикле подготовки 

квалифицированных спортсменов в современном пятиборье : автореф. дис. 

… канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 

воспитания и спортивной тренировки” / Кулыба Вадим Николаевич ; 

КГИФК. − К.,1989. − 24 с. 

 Аннотация. Установлены особенности протекания процессов 

утомления и восстановления функциональных систем организма 

квалифицированных пятиборцев в зависимости от индивидуальной 

предрасположенности их к двигательной деятельности в виде 

непосредственно в ходе выполнения и после окончания программ ударных 

микроциклов с различными сочетаниями величины направленности нагрузки 

в видах в тренировочном дне. 

 Ключевые слова: годичный цикл, подготовка квалифицированных 

спортсменов, современное пятиборье. 

 Анотація. Встановлені особливості протікання процесів втоми і 

відновлення функціональних систем організму кваліфікованих п'ятиборців 

залежно від індивідуальної схильності їх до рухової діяльності безпосередньо 

в ході виконання і після закінчення програм ударних мікроциклів з різними 
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поєднаннями величини спрямованості навантаження у видах в тренувальних 

днях. 

 Ключові слова: річний цикл, підготовка кваліфікованих спортсменів, 

сучасне п'ятиборство. 

 Annotation. The features of flowing of processes of fatigue and renewal of 

the functional systems of organism of skilled are set depending on individual 

predisposition them to motive activity as direct during implementation and after 

completion of the programs of shock mіcrocycles with different combinations of 

size of orientation of loading in kinds in a training day. 

 Key words: annual cycle, preparation of skilled sportsmen, modern 

pentathlon. 

 

12. Михайлов В. В. 

Науково-методичні основи формування нормативної бази багатоборства 

військово-спортивного комплексу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 

виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / 

Михайлов Володимир Віталійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 

2007. – 20 с. 

 Анотація. Уперше встановлено характерні особливості динаміки 

спортивних результатів у кваліфікованих групах багатоборців на підставі 

аналізу результатів виступів спортсменів у національних змаганнях з 

багатоборства військово-спортивного комплексу (ВСК) у період з 1998 по 

2005 рр., що дозволяє коригувати таблицю оцінювання результатів та 

нормативи військово-спортивної класифікації відповідно до сучасного рівня 

спортивних досягнень; вперше розроблено структуру моделі змагальної 

діяльності багатоборців ВСК різної спортивної майстерності, що побудована 

на 12 інтервалах групування, і яка дозволяє визначити рівень підготовленості 

спортсменів. Удосконалено методику укладання спортивної класифікації 

багатоборства ВСК (відповідність розрядних нормативів рівням спортивної 

майстерності; систематичний перегляд рівнів спортивної майстерності 

залежно від багаторічної динаміки результатів). 

 Ключові слова: змагальна діяльність, результати, багатоборство, 

спортивні досягнення. 

 Аннотация. Впервые разработана структура модели соревновательной 

деятельности многоборцев военно-спортивного комплекса разного 

спортивного мастерства. 

 Ключевые слова: соревновательная деятельность, результаты, 

многоборье, спортивные достижения. 

 Annotation.  The structure of model of competition activity of 

multiathlonists of military sporting complex of different sporting trade is first 

developed. 

 Key words: competition activity, results, all-round, sporting achievements. 
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13. Новиков И. А. 

Направленность и содержание учебно-тренировочного процесса с юными 

пятиборцами 12–17 лет в ДЮСШ : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки” / Новиков Игорь Александрович ; ГЦОЛИФК. − М., 1984. − 24 с. 

 Аннотация. Впервые в исследованиях по современному пятиборью 

предпринято комплексное изучение системы пятиборцев, включающее в 

себя: педагогические наблюдения за учебно-тренировочным процессом, 

педагогический эксперимент по изучению эффективных вариантов 

построения учебно-тренировочного процесса с юными пятиборцами 12–17 

лет.  

 Ключевые слова: учебный и тренировочный процесс, современное 

пятиборье, педагогические наблюдения. 

 Анотація. Уперше в дослідженнях з сучасного п'ятиборства здійснено 

комплексне вивчення системи п'ятиборців, що включає: педагогічні 

спостереження за навчально-тренувальним процесом, педагогічний 

експеримент з вивчення ефективних варіантів побудови навчально-

тренувального процесу з юними п'ятиборцями 12–17 років.    

 Ключові слова: навчальний і тренувальний процес, сучасне 

п'ятиборство, педагогічні спостереження. 

 Annotation. First in researches on a modern pentathlon the complex study of 

the system of pentathlon, plugging in itself, is undertaken: pedagogical looking 

after an training process, pedagogical experiment on the study of effective variants 

of construction of training process with young pentathlon 12–17 years.    

 Key words: educational and training process, modern pentathlon, 

pedagogical supervisions. 

 

14. Павленко Ю. А. 

Непосредственная подготовка к соревнованиям квалифицированных 

спортсменов в современном пятиборье : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки и оздоровительной физической культуры” / Павленко Юрий 

Алексеевич ; КГИФК. − К., 1992. − 23 с. 

 Аннотация. Выявлен комплекс информативных показателей в 

условиях текущего контроля. Разработаны дифференцированные шкалы для 

оценки уровня текущего состояния пятиборцев. Обосновано рациональное 

распределение нагрузок, моделирующих соревновательную деятельность, в 

микроциклах предсоревновательного мезоцикла; показана технология 

индивидуальной коррекции тренировочных воздействий в зависимости от 

текущего состояния спортсменов. 

 Ключевые слова: комплекс показателей, контроль, оценка уровня, 

нагрузка, соревновательная деятельность. 

 Анотація. Виявлено комплекс інформативних показників в умовах 

поточного контролю. Розроблено диференційовані шкали для оцінки рівня 

поточного стану п'ятиборців. Обґрунтований раціональний розподіл 
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навантажень, що моделюють діяльність змагання, в мікроциклах 

передзмагального мезоцикла; показана технологія індивідуальної корекції 

тренувальних дій залежно від поточного стану спортсменів. 

 Ключові слова: комплекс показників, контроль, оцінка рівня, 

навантаження, діяльність змагання. 

 Annotation. The complex of informing indexes is exposed in the conditions 

of current control. The differentiated scales are developed for the estimation of 

level of current status of pentathlon. The rational distributing of loadings, 

designing’s competition activity is grounded, in the mіcrocycles of mezocycle 

before a competition; technology of individual correction of trainings influences is 

rotined depending on current status of sportsmen. 

 Key words: complex of indexes, control, estimation of level, loading, 

competition activity. 

 

15. Петросян А. С. 

Соревновательная деятельность в боях на шпагах и методика тренировки 

квалифицированных спортсменов современного пятиборья : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 

и спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / 

Петросян Анатолий Семенович ; ГЦОЛИФК. − М., 1983. − 22 с. 

 Аннотация. Установлены объемы и результативность действий 

нападения, соотношение объемов нападения в различные сектора 

поражаемой поверхности и применения разновидностей защит, показатели 

применения подготавливающих действий. Определены индивидуальные 

различия боевого оснащения спортсменов современного пятиборья и 

закономерности переноса освоенного учебного материала в условия 

соревнований. Выявлены взаимосвязи и значимость отдельных компонентов 

специализированной деятельности, что обеспечивает целенаправленность 

подбора средств, методов и педагогических задач технико-тактического 

совершенствования спортсменов. 

 Ключевые слова: соревновательная деятельность, методика 

тренировки, индивидуальные различия, современное пятиборье. 

 Анотація. Встановлені обсяги, результативність дій нападу, 

співвідношення обсягів нападу в різні сектори враженої поверхні із 

застосуванням різновидів захисту і показники застосування підготовлених 

дій. Визначені індивідуальні відмінності бойового оснащення спортсменів 

сучасного п'ятиборства і закономірності засвоєного навчального матеріалу в 

умовах змагань. Виявлені взаємозв'язки і значущість окремих компонентів 

спеціалізованої діяльності, що забезпечують цілеспрямованість підбору 

засобів, методів і педагогічних завдань техніко-тактичного удосконалення 

спортсменів. 

 Ключові слова: діяльність змагання, методика тренування, 

індивідуальні відмінності, сучасне п'ятиборство. 

 Annotation. Volumes and effectiveness of actions of attack, correlation of 

volumes of attack in the different sectors of the struck surface and application of 
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varieties of defence, indexes of application of preparing actions are set. Individual 

distinctions of battle equipment of sportsmen of modern pentathlon and conformity 

to law of transfer of the mastered educational material are certain in the terms of 

competitions. Intercommunications and meaningfulness of separate components of 

the specialized activity are exposed, that provides purposefulness of selection of 

facilities, methods and pedagogical tasks of technique-tactical perfection of 

sportsmen. 

 Key words: competition activity, training method, individual distinctions, 

modern pentathlon. 

 

16. Рябоконь И. Н. 
Роль типологических свойств высшей нервной деятельности человека в 

формировании предстартового эмоционального напряжения и в достижении 

высоких спортивных результатов (на примере конного спорта, современного 

пятиборья и фехтования) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 03.00.13 

„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 

Рябоконь Инна Николаевна ; Ин-т физиол. им. А. А. Богомольца. − К., 1988. 

− 19 с. 

 Аннотация. Получены данные о связи типологических свойств 

высшей нервной деятельности с комплексом показателей 

психофизиологических реакций спортсменов в состоянии предстартового 

эмоционального напряжения в естественных условиях спортивных 

соревнований. Установлены различные типы вегето-сосудистого 

реагирования в зависимости от уровня функциональной подвижности 

нервных процессов: „пульсо-реактивный” – при высокой и „прессо-

реактивный” – при низкой функциональной подвижности. Осуществлен 

комплексный подход к оценке индивидуально-типологических свойств 

нервной системы спортсменов, благоприятствующих успешности 

спортивной деятельности. Установлено явление взаимной компенсации 

между свойствами нервной системы, а также зависимость адаптационных 

возможностей к стрессовым условиям соревнований не от отдельных 

свойств, а от разного их сочетания. Определены наиболее благоприятные 

сочетания индивидуально-типологических свойств высшей нервной 

деятельности спортсменов для достижения высоких спортивных результатов 

в конном спорте, современном пятиборье и фехтовании, а также очерчены 

лимитирующие их комплексы свойств в каждом из видов спорта. 

 Ключевые слова: типологические свойства, высшая нервная 

деятельность, эмоциональное напряжение, спортивный результат. 

 Анотація. Здійснений комплексний підхід до оцінки індивідуально-

типологічних властивостей нервової системи спортсменів, що сприяють 

успішності спортивної діяльності. Встановлена взаємна компенсація між 

властивостями нервової системи, а також залежність адаптаційних 

можливостей до стресових умов змагань не від окремих властивостей, а від 

різного їх поєднання. Визначені найбільш сприятливі взаємозв’язки 

індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності 



 15 

спортсменів для досягнення високих спортивних результатів у кінному 

спорті, сучасному п'ятиборстві і фехтуванні, а також окреслені лімітуючі їх 

комплекси властивостей в кожному з видів спорту. 

 Ключові слова: типологічні властивості, вища нервова діяльність, 

емоційна напруга, спортивний результат. 

 Annotation. The complex going is carried out near the estimation of 

individual-topologic properties of the nervous system of sportsmen, playing in 

favour of success of sporting activity. The phenomenon mutual indemnification is 

set between properties of the nervous system, and also dependence of adaptation 

possibilities to stress terms of competitions not from separate properties, but from 

of their combination. The most favourable combinations of individual-topologic 

properties of higher nervous activity of sportsmen are certain for achievement of 

high sporting results in equestrian sport, modern pentathlon and fencing. 

 Key words: topologic properties, higher nervous activity, emotional tension, 

sporting result. 

 

17. Шегозия А. Г. 

Построение тренировочных нагрузок у пятиборцев в плавании и беге на 

этапе непосредственной подготовки к основным соревнованиям : автореф. 

дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физ. воспитания 

и спорт. тренировки” / Шегозия Амиран Германович ; ВНИИФК. − М., 1987. 

− 22 с. 

 Аннотация. Экспериментально обоснована эффективность различных 

вариантов построения тренировочных нагрузок в плавании и беге на этапе 

непосредственной подготовки к основным соревнованиям. 

 Ключевые слова: тренировочные нагрузки, подготовка к 

соревнованиям, плавание, бег. 

 Анотація. Експериментально обґрунтована ефективність різних 

варіантів побудови тренувальних навантажень в плаванні і бігу на етапі 

безпосередньої підготовки до основних змагань.   

 Ключові слова: тренувальні навантаження, підготовка до змагань, 

плавання, біг. 

 Annotation. Efficiency of different variants of construction of the trainings 

loadings is experimentally grounded in swimming and at run on the stage of direct 

preparation to the basic competitions.   

 Key words: trainings loadings, preparation to the competitions, swimming, 

at run. 

 
 

Автореферати дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук: 

18. Дрюков В. О. 

Система побудови чотирирічних циклів підготовки спортсменів високого 

класу до Олімпійських ігор (на матеріалі сучасного п’ятиборства) : автореф. 

дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і 
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професійний спорт” / Дрюков Володимир Олексійович ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. − К., 2002. − 39 с. 

 Анотація. Уперше обґрунтовано та розроблено концептуальну модель 

чотирирічного олімпійського циклу (на матеріалі сучасного п’ятиборства) як 

відносно самостійного структурного утворення в процесі багаторічного 

спортивного удосконалення з диференційованою методикою з урахуванням 

індивідуальних особливостей і резервних можливостей спортсменів. 

 Ключові слова: Олімпійські ігри, чотирирічний олімпійський цикл, 

спортсмени високого класу, сучасне п 'ятиборство, адаптація, модель, струк-

тура, принципи, контроль. 

 Аннотация. Впервые обоснована и разработана концептуальная 

модель четырехлетнего олимпийского цикла (на материале современного 

пятиборья) с учетом индивидуальных особенностей и резервных 

возможностей спортсменов, что отвечает современным требованиям 

олимпийского спорта. 

 Ключевые слова: Олимпийские игры, четырехлетний олимпийский 

цикл, спортсмены высокого класса, современное пятиборье, адаптация, 

модель, структура, принципы, контроль. 

Annotation. The thesis discusses planning and management issues in high 

performance athlete preparation within four-year Olympic cycles. A special 

attention is paid to individually directed adaptation changes in different body 

systems, management and control as the prerequisites of rational sports preparation 

organized within four-year Olympic cycle. The first, the second and the third years 

within four-year cycle provide for three-cycle planning of annual cycle. The fourth, 

final year provides for four-cycle planning of annual cycle. Such approach to four-

year Olympic cycle structure with multi-cycle planning of annual cycles will 

provide optimal conditions for functional systems specific adaptation in the body 

of athlete within different preparation macrocycles and solve the following tasks: 

1) multiple participation in crucial competitions during the most part of the year; 

and 2) high level of fitness for crucial competitions of the year and four-year 

period. 

 Key words: the Olympic Games, four-year Olympic cycle, high performance 

athletes, Modern Pentathlon, adaptation, model, structure, principles, control. 
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