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ВІД УКЛАДАЧА 

 

Бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій галузі фізичної 

культури та спорту є продовжуваним науковим виданням. Його мета – 

допомогти дослідникам, молодим науковцям у роботі з фондом 

авторефератів дисертацій бібліотеки Львівського державного університету 

фізичної культури. 

 До покажчика включено перелік авторефератів дисертацій як з 

основних спеціальностей галузі – 24.00.01 „Олімпійський і професійний 

спорт”, 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення”, 24.00.03 „Фізична реабілітація”, – так і з наукової спеціальності 

13.00.04 „Теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування, 

оздоровчої та адаптивної фізичної культури”, а також з інших суміжних 

галузей, дотичних до фізичної культури та спорту. 

 У покажчику представлено такі види видань: 

- автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук з різних галузей знань; 

- автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук з 

різних галузей знань. 

Бібліографічна інформація у покажчику згрупована за такими 

рубриками: 

1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. 

2. Теорія і методика спорту. 

3. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. 

4. Основи здоров’я. 

5. Фізична реабілітація. 

6. Педагогіка. 

7. Психологія. 

8. Спортивна термінологія. 

9. Види спорту. 



У межах рубрик бібліографічні описи розташовані в алфавітному порядку 

прізвищ авторів. Довідково-пошуковий апарат видання містить іменний 

покажчик, шифри спеціальностей, умовні скорочення Інформаційний 

період становить від 1946 року до 1 січня 2014 року. 

У зв’язку з великим обсягом документальних джерел бібліографічне 

видання поділене на книги, а ті у свою чергу – на частини (за алфавітом 

прізвищ авторів).  

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу: 

book@ldufk.edu.ua, відділ інформаційно-бібліографічної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПОРТУ 
 

Автореферати дисертацій на здобуття  
наукового ступеня кандидата наук: 

 
1. Акопян Е. С.  
Нормирование нагрузок в занятиях по ОФП с женщинами зрелого возраста 
на основе методических принципов „круговой тренировки” : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки” / Акопян Елена Суреновна ; ГЦОЛИФК. – М., 
1988. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые проведен сравнительный анализ эффективности 
основных методических вариантов „круговой тренировки” на занятиях с 
исследуемым контингентом. Определены возможности использования 
методических подходов нормирования и регулирования нагрузок, принятых 
в „круговой тренировке”, на занятиях ритмической гимнастикой. 
 Ключевые слова: круговая тренировка, нагрузка, ритмическая 
гимнастика. 
 Анотація. Уперше проведено порівняльний аналіз ефективності 
основних методичних варіантів „колового тренування” на заняттях з 
досліджуваним контингентом. Визначено можливості використання 
методичних підходів нормування і регулювання навантажень, прийнятих в 
„коловому тренуванні”, на заняттях ритмічною гімнастикою. 
 Ключові слова: колове тренування, навантаження, ритмічна 
гімнастика. 
 Annotation. The comparative analysis of efficiency of basic methodical 
variants is first conducted „by a circle trainings” in reading with the explored 
contingent. Possibilities of taking methodical approaches of setting of norms and 
adjusting of loadings, accepted in are certain „by a circle to training”, in 
employments rhythmic gymnastics. 
 Key words: circular training, loading, rhythmic gymnastics. 
 
2. Алябышев А. П. 
Стандартная программа определения способностей детей к 
сложнокоординированным движениям на этапе начальной спортивной 
подготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Алябышев 
Алексей Павлович ; ОГИФК. – Омск, 1986. – 20 с. 
 Аннотация. Обоснована и экспериментально апробирована 
стандартная программа определения способностей детей к 
сложнокоординационным движениям. 
 Ключевые слова: программа, способности, дети, спортивная 
подготовка. 



 Анотація. Обґрунтована і експериментально апробована стандартна 
програма визначення здібностей дітей до складнокоординаційних рухів. 
 Ключові слова: програма, здібності, діти, спортивна підготовка. 
 Annotation. Grounded and the standard program of determination of 
capabilities of children is experimentally approved to difficult co-ordinating 
motions. 

Key words: program, capabilities, children, sporting preparation. 
 
3. 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 ВСК 
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, багатоборці, військово-спортивний 
комплекс. 
 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, многоборцы, военно-
спортивный комплекс. 
 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, multiathlonists, military sporting complex. 
 
4. Андриади И. П. 
Дидактические умения тренера и их формирование : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / 
Андриади Ирина Петровна ; ГЦОЛИФК. – М., 1983. – 25 с. 



 Аннотация. Получены данные дидактической функции тренера на 
основе состава дидактических умений. Выявлена значимость и взаимосвязь 
дидактических умений, что обеспечивает обоснованность места каждого из 
них на определенном уровне детализации квалифицированной 
характеристики. 
 Ключевые слова: дидактика, умения, тренер. 
 Анотація. Отримано дані дидактичної функції тренера на основі 
складу дидактичних умінь. Виявлена значущість і взаємозв'язок дидактичних 
умінь, що забезпечує обгрунтованість місця кожного з них на певному рівні 
деталізації кваліфікованої характеристики. 
 Ключові слова: дидактика, уміння, тренер. 
 Annotation. Information of didactic function of trainer is got on the basis of 
composition of didactic abilities. Meaningfulness and intercommunication of 
didactic abilities is exposed, that provides validity of place each of them at certain 
level of working out in detail of skilled description. 
 Key words: didactics, abilities, trainer. 
 
5. Антошків Ю. М. 
Вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих 
навчальних закладів МНС України : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Антошків Юрій Михайлович ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури. – Л., 2006. – 20 с. 
 Анотація. Обґрунтовано програму професійно-прикладної фізичної 
підготовки курсантів вищих навчальних закладів МНС України, яка 
відрізняється звуженою спрямованістю засобів фізичного виховання на 
акцентований розвиток фізичних якостей, що лімітують ефективність 
професійної діяльності працівників пожежно-рятувальної служби; уперше 
визначено рівень спеціальної фізичної підготовленості курсантів вищих 
навчальних закладів МНС України в умовах, що наближені до бойових, а 
також досліджено реакцію серцево-судинної системи на виконання 
оперативно-рятувальних дій. 
 Ключові слова: фізична підготовка курсантів, вищі навчальні заклади 
Міністерства надзвичайних ситуацій України, професійна діяльність. 
 Аннотация. Впервые разработана и экспериментально проверена 
программа ППФП курсантов высших учебных заведений МЧС Украины, 
суть которой состоит в более узкой направленности средств физического 
воспитания на акцентированное развитие физических качеств, которые 
лимитируют эффективность профессиональной деятельности работников 
пожарно-спасательной службы. 
 Ключевые слова: физическая подготовка курсантов, высшие учебные 
заведения Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, 
профессиональная деятельность. 
 Annotation. First developed and the program applied professionanoy of 
physical preparation is experimentally tested students of higher educational 



establishments of MINISTRY of emergency measures of Ukraine, essence of 
which consists of more narrow orientation of facilities of physical education on the 
accented development of physical qualities which limit efficiency of professional 
activity of workers of fire-rescue service.   
 Key words: physical preparation of students, higher educational 
establishments of Ministry of extraordinary situations of Ukraine. 
 
6. Арвисто М. А. 
Конкретно-социологическое исследование некоторых субъективных аспектов 
участия в спортивной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
Арвисто Майт Арвович ; ТГУ. – Тарту, 1972. – 26 с. 
 Аннотация. Определена специфика ценностной ориентации, измеряна 
психическая диспозиционная готовность (социальная установка) к 
спортивной деятельности, выяснена удовлетворенность (оценка) 
спортсменов к окружающим условиям с точки зрения соответствия условий 
достижению более высоких результатов. 
 Ключевые слова: социология, исследование, спортивная деятельность, 
спортсмены. 
 Анотація. Визначена специфіка ціннісної орієнтації, виміряна 
психічна диспозиційна готовність (соціальна установка) до спортивної 
діяльності, з'ясована задоволеність (оцінка) спортсменів до навколишніх 
умов з погляду відповідності їх досягненню вищих результатів. 
 Ключові слова: соціологія, дослідження, спортивна діяльність, 
спортсмени. 
 Annotation. The specific of the valued orientation is certain, izmeryana 
psychical disposition readiness (social setting) to sporting activity, satisfaction 
(estimation) of sportsmen is found out to the surrounding terms from point of 
accordance of terms achieving more high results. 
 Key words: sociology, research, sporting activity, sportsmen. 
 
7. Артышевский В. Н. 
Обоснование путей совершенствования системы информационно-
педагогического обеспечения тренеров ДЮСШ Украинской ССР : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки (включая методику лечебной 
физкультуры)” / Артышевский Валерий Николаевич ; КГИФК. – К., 1981. – 
24 с. 
 Аннотация. Выявлены некоторые субъективные и объективные 
причины недостаточно эффективной деятельности системы информационно-
педагогического обеспечения; обоснованы и разработаны рекомендации по 
усовершенствованию системы информационного обеспечения специалистов 
физической культуры и спорта. 
 Ключевые слова: система информации, тренер, детская спортивная 
школа. 



 Анотація. Виявлено деякі суб'єктивні і об'єктивні причини 
недостатньо ефективної діяльності системи інформаційно-педагогічного 
забезпечення, обґрунтовано і розроблено рекомендації з удосконалення 
системи інформаційного забезпечення фахівців фізичної культури і спорту.
 Ключові слова: система інформації, тренер,  дитяча спортивна школа. 
 Annotation. Some subjective and objective reasons are exposed it is not 
enough to effective activity of the system of the informatively-pedagogical 
providing, grounded and developed recommendation on the improvement of the 
system of the informative providing of specialists of physical culture and sport.
 Key words: system of information, trainer,  child's sporting school. 
 
8. Байрамкулов Х. К. 
Исследование самобытных физических упражнений карачаевцев и 
балкарцев: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Х. К. Байрамкулов ; ГЦОЛИФК. – М., 1970. – 21 с. 
 Аннотация. Выявлена эффективность занятий видами национального 
спорта. Выяснены различия в технике толкания камня и ядра по 
кинограммам и циклограммам, проведен описательный биомеханический 
анализ. 
 Ключевые слова: физические упражнения, национальные виды спорта, 
техника толкания, биомеханический анализ. 
 Анотація. Виявлена ефективність занять видами національного 
спорту. З'ясовані відмінності техніки штовхання каменя і ядра за 
кінограмами і циклограмами, проведений описовий біомеханічний аналіз. 
 Ключові слова: фізичні вправи, національні види спорту, техніка 
штовхання, біомеханічний аналіз. 
 Annotation. Efficiency of employments is exposed by the types of national 
sport. Distinctions are found out in the technique of pushing of stone and kernel on 
kinogramm and ziclogramm, a descriptive biomechanics analysis is conducted. 
 Key words: physical exercises, national types of sport, technique of pushing, 
biomechanics analysis. 
 
9. Бангура Кекура Канния. 
Национальные и интернациональные аспекты олимпийского движения в 
регионе Западной Африки : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Бангура Кекура Канния ; ГЦОЛИФК. − М., 1986. – 23 с. 
 Аннотация. Впервые изучено содержание, формы и тенденции 
развития национальных и интернациональных аспектов олимпийского 
движения в странах Западной Африки. 
 Ключевые слова: олимпийское движение, регион, Западная Африка. 
 Анотація. Уперше вивчений зміст, форми і тенденції розвитку 
національних і інтернаціональних аспектів олімпійського руху в країнах 
Західної Африки. 



 Ключові слова: олімпійський рух, регіон, Західна Африка. 
 Annotation. Maintenance, forms and progress of national and international 
aspects of olympic motion trends, is first studied in the countries of Western 
Africa. 
 Key words: olympic motion, region, Western Africa. 
УДК 796.072 
 
10. Белов В. К. 
Критерии ориентации детей и подростков в учебно-тренировочные группы 
циклических видов спорта : автореф. дис.… канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной  физической культуры” / Белов Валерий Константинович ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1992. – 23 с. 
 Аннотация. Установлены общие, видовые и возрастные особенности 
структуры и взаимосвязи показателей физического развития, двигательной 
подготовленности, функциональных возможностей у юных спортсменов 4-х 
циклических видов спорта. Определены видовые особенности профиля 
показателей физического развития, двигательной подготовленности и 
функциональных возможностей школьников и юных спортсменов 4-х 
циклических видов спорта. 
 Ключевые слова: критерии, дети, подростки, группы, циклические 
виды спорта. 
 Анотація. Установлено загальні, видові і вікові особливості структури 
і взаємозв'язку показників фізичного розвитку, рухової підготовленості, 
функціональних можливостей у юних спортсменів 4-х циклічних видів 
спорту. Визначено видові особливості профілю показників фізичного 
розвитку, рухової підготовленості і функціональних можливостей школярів і 
юних спортсменів 4-х циклічних видів спорту. 
 Ключові слова: критерії, діти, підлітки, групи, циклічні види спорту. 
 Annotation. The general, specific and ages features of structure and 
intercommunication of indexes of physical development, motive preparedness, 
functional possibilities at the young sportsmen of 4th cyclic types of sport are set. 
The specific features of type of indexes of physical development, motive 
preparedness and functional possibilities of schoolboys and young sportsmen of 
4th cyclic types of sport are certain. 
 Key words: criteria, children, teenagers, groups, cyclic types of sport. 
 
11. Ботнарюк Т. Н. 
Спортивное рабочее движение Франции : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.734 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Т. Н. Ботнарюк ; ГОЛИФК. – Л., 1970. – 21 с. 
 Аннотация. Исследовано рабочее спортивное движение Франции и его 
историческое развитие. 
 Ключевые слова: спортивное рабочее движение, Франция, история. 



 Анотація. Досліджений робочий спортивний рух Франції і його 
історичний розвиток. 
 Ключові слова: спортивний робочий рух, Франція, історія. 
 Annotation. Working sporting motion of France and his historical 
development is explored. 
 Key words: sporting working motion, France, history. 
 
12. Бражников В. А. 
Сравнительная эффективность двух вариантов построения большого цикла 
тренировки (на материале зимних циклических видов спорта, требующих 
выносливости) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Бражников 
Владимир Алексеевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1982. – 18 с. 
 Аннотация. Уточнены представления о связи различных параметров 
тренировочной нагрузки, тестовых показателей работоспособности и 
спортивных результатов в динамике тренировки. 
 Ключевые слова: тренировка, параметры, нагрузка, показатели 
работоспособности. 
 Анотація. Уточнені уявлення про взаємозв'язок різних параметрів 
тренувального навантаження, тестових показників працездатності і 
спортивних результатів в динаміці тренування. 
 Ключові слова: тренування, параметри, навантаження, показники 
працездатності. 
 Annotation. Specified picture of connection of different parameters of the 
training loading, indexes of tests of capacity and sporting results in the dynamics 
of training. 
 Key words: training, parameters, loading, indexes of capacity. 
 
13. Бринькис Г. Е. 
Исследование взаимосвязи массового спорта и роста спортивного мастерства 
(на материалах Латвийской ССР) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Бринькис Гунар Екабович ; ГЦОЛИФК. – М., 1973. – 24 с. 
 Аннотация. Обоснован вклад в совершенствование системы познания 
и изучения организационных основ спортивной работы и спортивного 
движения как широкого общественного и педагогического явления. 
 Ключевые слова: массовый спорт, спортивное мастерство, 
взаимосвязь. 
 Анотація. Обґрунтовано внесок в удосконалення системи пізнання і 
вивчення організаційних засад спортивної роботи і спортивного руху як 
суспільного і педагогічного явища. 
 Ключові слова: масовий спорт, спортивна майстерність, взаємозв'язок. 
 Annotation. A contribution is grounded to perfection of the system of 
cognition and study of organizational bases of sporting work and sporting motion 
as the wide public and pedagogical phenomenon. 



Key words: mass sport, sporting trade, intercommunication. 
 
14. Бурла А. М. 
Экспериментальное обоснование методики тренировки юных спортсменов на 
этапе начальной спортивной специализации (на примере прыжков в высоту с 
разбега) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Александр 
Михайлович Бурла ; ВНИИФК. – М., 1973. – 26 с. 
 Аннотация. Обосновано, что целенаправленная разносторонняя 
физическая подготовка юных спортсменов на этапе начальной спортивной 
специализации и применение в оптимальном объеме упражнений скоростно-
силового характера специальной направленности способствуют развитию 
необходимых физических качеств и успешному овладению рациональной 
техникой основного спортивного движения. 
 Ключевые слова: тренировка, спортсмены, начальная спортивная 
специализация. 
 Анотація. Обґрунтовано, що цілеспрямована всебічна фізична 
підготовка юних спортсменів на етапі початкової спортивної спеціалізації і 
застосування оптимального обсягу вправ швидкісно-силового характеру 
спеціальної спрямованості сприяють розвитку необхідних фізичних якостей і 
успішному оволодінню раціональною технікою основного спортивного руху. 
 Ключові слова: тренування, спортсмени, початкова спортивна 
спеціалізація. 
 Annotation. It is grounded, that purposeful scalene physical preparation of 
young sportsmen on the stage of initial sporting specialization and application in 
the optimum volume of exercises of speed-power character of the special 
orientation is instrumental in development of necessary physical qualities and 
successful capture the rational technique of basic sporting motion. 
 Key words: training, sportsmen, initial sporting specialization. 
 
15. Бутенко Б. И. 
О соотношении оптимальных и максимальных усилий при овладении 
спортивными движениями : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Б. И. Бутенко ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. − Л., 1962. – 19 с. 
 Аннотация. Выяснено необходимое соотношение оптимума и 
максимума усилий при овладении спортивными движениями. 
 Ключевые слова: спортивные движения, усилия, соотношение. 
 Анотація. З'ясовано необхідне співвідношення оптимуму і максимуму 
зусиль під час оволодіння спортивними рухами. 
 Ключові слова: спортивні рухи, зусилля, співвідношення. 
 Annotation. Necessary correlation of optimum and a maximum of efforts is 
found out at a capture sporting motions. 
 Key words: sporting motions, efforts, correlation. 
 



16. Варгашкин П. Р. 
Повышение эффективности тренировочного процесса при использовании 
некоторых фармакологических средств (экспериментально-педагогическое 
исследование) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки”; [ спец.] 
14.00.25 „Фармакология” / Варгашкин Павел Ростиславович ; ГЦОЛИФК. − 
М., 1988. – 23 с. 
 Аннотация. Разработан режим применения милдроната в 
тренировочном процессе у высококвалифицированных спортсменов 
циклических видов спорта (велоспорт, академическая гребля); подтверждено 
позитивное влияние систематического применения препарата бемитила в 
тренировочном процессе велосипедистов, специализирующихся в гонках на 
треке. 
 Ключевые слова: тренировочный процесс, фармакология, средства. 
 Анотація. Розроблений режим застосування мілдроната в 
тренувальному процесі висококваліфікованих спортсменів циклічних видів 
спорту (велоспорт, академічне веслування); підтверджений позитивний 
вплив систематичного застосування препарату бемітіла в тренувальному 
процесі велосипедистів, що спеціалізуються в гонках на треку. 
 Ключові слова: тренувальний процес, фармакологія, засоби. 
 Annotation. The mode of application of mildronata is developed in a 
training process at the highly skilled sportsmen of cyclic types of sport (cycle 
racing, boat-racing); the positive influencing of systematic application of 
preparation of bemitila is confirmed in the training process of bicyclists, 
specialized in races on track. 
 Key words: training process, pharmacology, facilities. 
УДК 615.272:004.58 
 
17. Гассан Аль Табаа. 
Планування тренувальних і змагальних навантажень у системі початкової 
підготовки спортивного резерву : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання 
і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Гассан Аль 
Табаа ; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. – К., 1998. – 16 с.  
 Анотація. Уперше розроблено вікове планування тренувальних і 
змагальних навантажень, величина їх вибіркової спрямованості і 
співвідношення для початкового етапу спортивної підготовки хлопчиків 10–
12 років, які проживають в Об’єднаних Арабських Еміратах. 
 Ключові слова: тренувальні і змагання навантаження, планування, 
спортивна підготовка, хлопчики 10−12 років. 
 Аннотация. Впервые разработано возрастное планирование 
тренировочных и соревновательных нагрузок, величина их выборочной 
направленности и соотношения для начального этапа спортивной подготовки 
мальчиков 10−12 лет, которые проживают в Объединенных Арабских 
Эмиратах. 



 Ключевые слова: тренировочные и соревновательные нагрузки, 
планирование, спортивная подготовка, мальчики 10−12 лет. 
 Annotation. The age planning of the trainings and competitions loadings is 
first developed, size of their selective orientation and correlation for the initial 
stage of sporting preparation of boys 10−12 years which live in the United 
Emirates of Arabs. 
 Key words: trainings and competitions loadings, planning, sporting 
preparation, boys 10−12 years. 
УДК 796.071.5 
 
18. Голец В. И. 
Комплексное использование физических средств восстановления с целью 
управления параметрами тренировочных и соревновательных нагрузок у 
высококвалифицированных спортсменов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Голец Виктор Иванович ; КГИФК. – К., 1988. – 24 с. 
 Аннотация. Установлена эффективность различных вариантов 
применения физических средств восстановления после тренировочных 
занятий с большими нагрузками различной преимущественной 
направленности; разработана и экспериментально проверена методика 
применения средств предварительной стимуляции работоспособности 
спортсменов в зависимости от характера соревновательной деятельности. 
 Ключевые слова: физические средства, восстановление, параметры, 
тренировочные и соревновательные нагрузки, спортсмены. 
 Анотація. Встановлена ефективність різних варіантів застосування 
фізичних засобів відновлення після тренувальних занять з великими 
навантаженнями різної спрямованості; розроблена і експериментально 
перевірена методика застосування засобів попередньої стимуляції 
працездатності спортсменів залежно від характеру діяльності змагання. 
 Ключові слова: фізичні засоби, відновлення, параметри, тренувальні і 
змагання навантаження, спортсмени. 
 Annotation. Efficiency of different variants of application of physical 
facilities of renewal is set after the trainings reading with the large loadings of 
different primary orientation; developed and the method of application of facilities 
of preliminary stimulation of capacity of sportsmen is experimentally tested 
depending on character of competition activity. 
 Key words: physical facilities, renewal, parameters, trainings and 
competitions loadings, sportsmen. 
УДК 796.6.071.26.5-0.55.1 
 
19. Громадский Э. С. 
Исследования Единой Всесоюзной спортивной классификации в целях 
повышения ее эффективности : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 735 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 



(включая методику лечебной физкультуры)” / Э. С. Громадский ; ГЦОЛИФК. 
− М., 1969. – 33 с. 
 Аннотация. Дано представление о зарождении спортивной 
классификации и закономерностях ее развития, обоснованы и определены 
пути ее дальнейшего совершенствования. 
 Ключевые слова:  спортивная классификация, эффективность, пути 
совершенствования. 
 Анотація. Проаналізовано зародження спортивної класифікації і 
закономірності її розвитку, обґрунтовані і визначені шляхи її подальшого 
вдосконалення. 
 Ключові слова:  спортивна класифікація, ефективність, шляхи 
вдосконалення. 
 Annotation. A picture is given of origin of sporting classification and 
conformities to the law of its development, grounded and certain the way of its 
further perfection. 
 Key words:  sporting classification, efficiency, ways of perfection. 
 
20.   Грошенков С. С. 
Физическое развитие пловцов, гимнастов и боксеров в связи с характером их 
спортивной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
Грошенков С. С. ; ГЦОЛИФК. − М., 1950. – 15 с. 
 Аннотация. Обосновано, как физическая деятельность (занятия 
спортом) развивает физические качества советских спортсменов и насколько 
развитые формы тела, как наиболее общий критерий физического развития, 
могут служить практическим целям физического воспитания и достижению 
высоких результатов в спорте. 
 Ключевые слова: физическое развитие, пловцы, гимнасты, боксеры, 
спортивная деятельность. 
 Анотація. Обґрунтовано, як фізична діяльність (заняття спортом) 
розвиває фізичні якості радянських спортсменів і наскільки розвинені форми 
тіла, як найбільш загальний критерій фізичного розвитку, можуть служити 
практичній меті фізичного виховання і досягненню високих результатів в 
спорті. 
 Ключові слова: фізичний розвиток, плавці, гімнасти, боксери, 
спортивна діяльність. 
 Annotation. It is grounded, as physical activity (going in for sports) 
develops physical qualities of soviet sportsmen and as far as the developed forms 
of body, as most general criterion of physical development, can serve practical 
purposes of physical education and achieving high results in sport. 
 Key words: physical development, swimmers, gymnasts, boxers, sporting 
activity. 
 
21. Гукасян С. А. 
Методические приемы интенсификации процесса выполнения двигательных 
заданий при совершенствовании техники скоростно-силовых спортивных 



упражнений : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая 
методику лечебной физкультуры)” / Гукасян Станислав Арутюнович ; 
ВНИИФК. − М., 1982. – 25 с. 
 Аннотация. Впервые обоснована и реализована возможность 
качественной оценки степени освоенности двигательных заданий и четкости 
их представления путем количественного сравнения характеристик 
мышечной электроактивности, зарегистрированных непосредственно во 
время спортивных упражнений и представлений об их выполнении. 
Получены количественные характеристики изменений в четкости 
представляемых движений в результате использования приемов 
идеомоторной тренировки, подкрепленной стимуляционной активизацией 
мышц. 
 Ключевые слова: двигательные задания, совершенствование техники, 
спортивные упражнения. 
 Анотація. Уперше обґрунтована і реалізована можливість якісної 
оцінки ступеня оволодіння руховими завданнями і чіткості їх уявлення 
шляхом кількісного порівняння характеристик м'язової електроактивності, 
зареєстрованих безпосередньо під час спортивних вправ і уявлень про їх 
виконання. Отримані кількісні характеристики змін в чіткості рухів, що 
відбуваються в результаті використання прийомів ідеомоторного тренування, 
підкріпленого активізацією стимуляції м'язів. 
 Ключові слова: рухові завдання, вдосконалення техніки, спортивні 
вправи. 
 Annotation. First grounded and realized possibility of high-quality 
estimation of degree of motive tasks and clearness of their presentation by 
quantitative comparison of descriptions of myshcy electro-activity, registered 
directly during sporting exercises and pictures of their implementation. 
Quantitative descriptions of changes are got in the clearness of the presented 
motions as a result of the use of adopting the idiomatic training, by the supported 
stimulation activation of muscles. 
 Key words: motive tasks, perfection of technique, sporting exercises. 
 
22. Гутин А. Т. 
Идеалы и ценности олимпизма в воспитании юных спортсменов : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки” / Гутин Александр Тимофеевич ; 
ОГИФК. − Омск, 1988. – 18 с. 
 Аннотация. Выявлен и исследован комплекс культурно-
воспитательных идеалов и ценностей олимпизма, установлены его место и 
социально-педагогические функции в системе коммунистического 
воспитания. 
 Ключевые слова: воспитание, юные спортсмены, олимпийские идеалы. 



 Анотація. Виявлений і досліджений комплекс культурно-виховних 
ідеалів і цінностей олімпізма, встановлено його місце і соціально-педагогічні 
функції в системі комуністичного виховання. 
 Ключові слова: виховання, юні спортсмени, олімпійські ідеали. 
 Annotation. Exposed and explored complex of cultural and educational 
ideals and values of olympic, his place and socially-pedagogical functions is set in 
the system of communist education. 
 Key words: education, young sportsmen, olympic ideals. 
УДК 796.032.-1.37.037 
 
23. Дерепа М. С. 
Висвітлення спорту в періодичній пресі України (2000–2002 рр.) : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і 
професійний спорт” / Дерепа Марина Сергіївна ; Держ. наук.-дослід. ін-т фіз. 
культури і спорту. – К., 2003. – 19 с. 
 Анотація. Визначено інформаційні запити і переваги читацької 
аудиторії спортивних газет; визначено сукупність професійних якостей, які 
повинен мати спортивний журналіст; розроблено основні напрями 
удосконалення висвітлення спорту в періодичній пресі України. 
 Ключові слова: періодична преса, Україна, читацька аудиторія. 
 Аннотация. Определены информационные запросы и мнение 
читательской аудитории спортивных газет; сукупность профессиональных 
качеств, которыми должен владеть спортивный журналист. 
 Ключевые слова: периодическая пресса, Украина, читательская 
аудитория. 
 Annotation. Informative queries and opinion of reader audience of sporting 
newspapers are certain; of professional qualities which a sporting journalist must 
own. 
 Key words: periodic press, Ukraine, reader audience. 
 
24. Довгенько Ю. І. 
Програмно-цільове управління матеріально-технічною базою олімпійського 
та паралімпійського спорту в Україні : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / 
Довгенько Юлія Іванівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 
2006. – 19 с. 
 Анотація. Уперше обґрунтовано концепцію програмно-цільового 
управління матеріально-технічної бази олімпійського і паралімпійського 
спорту, як систему поглядів на розуміння й визначення сутності, принципів, 
методів, технології управління, цілей, завдань і показників оцінки їх 
досягнення. Її застосування дозволить вдосконалити державне управління 
матеріально-технічної бази шляхом просторової та часової інтеграції 
діяльності та ресурсів усіх суб’єктів управління олімпійською та 
паралімпійською підготовкою, узгодження їхніх економічних інтересів; 
диференціації управлінського впливу на об’єкт управління на основі 



визначення пріоритетів його розвитку. Уперше обґрунтовано критерії 
визначення пріоритетності баз олімпійської та професійної підготовки як 
основи диференціації управлінського впливу, що базується на отриманні 
максимального соціального ефекту від наданої підтримки у використанні 
бази в певному олімпійському циклі. Уперше обґрунтовано вимоги до баз 
олімпійської та паралімпійської підготовки як організаційної форми 
функціонування матеріально-технічної бази. 
 Ключові слова: матеріально-технічна база, управління, олімпійська та 
професійна підготовка, вимоги. 
 Аннотация. Выявлены предпосылки внедрения и обоснована 
концепция программно-целевого управления, которая базировалась на 
определении как наиболее эффективной для Украины модели. 
 Ключевые слова: материально-техническая база, управление, 
олимпийская и профессиональная подготовка, требования. 
 Annotation. Pre-conditions of introduction are exposed and conception of 
management by objectives, which was based on determination as most effective 
for Ukraine model, is grounded. 
 Key words: material and technical base, management, olympic and 
professional preparation, requirements. 
УДК 796.032-056.26 
 
25. Доронин А. М. 
Скоростно-силовая подготовка спортсменов с использованием машины 
управляющего воздействия : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
01.02.08 „Биомеханика” / Доронин Анатолий Михайлович ; ГЦОЛИФК. − М., 
1992. – 18 с. 
 Аннотация. Впервые разработана и экспериментально апробирована 
„машина управляющего воздействия”, при использовании которой 
осуществляется регулирование внешнего сопротивления движению в 
автоматизированном режиме, что позволяет получать и оперативно 
обрабатывать информацию о значениях биомеханических параметров 
прыжка вверх с места. Выявлено, что при выполнении прыжков вверх с 
использованием „машины управляющего воздействия” в возрастающе-
убывающем режиме сопротивления эффективнее развиваются скоростно-
силовые качества спортсмена, чем с применением постоянного 
сопротивления (штанга). 
 Ключевые слова: силовая подготовка, машина управляющего 
воздействия. 
 Анотація. Уперше розроблена і експериментально апробована 
„машина впливу”, під час використання якої здійснюється регулювання 
зовнішнього опору руху в автоматизованому режимі, що дозволяє 
отримувати й оперативно обробляти інформацію про значення біомеханічних 
параметрів стрибка вгору з місця. Виявлено, що під час виконання стрибків 
вгору з використанням „машинного впливу”, у зростаючо-зменшуваному 



режимі опору ефективніше розвиваються швидкісний-силові якості 
спортсмена, ніж із застосуванням постійного опору (штанга). 
 Ключові слова: силова підготовка, машина дії, що управляє. 
 Annotation. First developed and experimentally approved „machine 
managing influence”, at the use of which adjusting of external resistance motion is 
carried out in the automated mode, that allows to get and operatively process 
information about the values of biomechanics parameters of jump upwards from a 
place. It is exposed, that at implementation of jumps upwards with the use „ 
machine managing influence” in the to increasing -decreasing mode of resistance 
speed-power qualities of sportsman develop more effective, what with the use of 
permanent resistance (barbell). 
 Key words: power preparation, machine of managing influence. 
 
26. Дякина Л. А. 
Эффективность научно-технической информации в управлении 
тренировочным процессом (на примере группы единоборств) : автореф. дис. 
… канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки” / Дякина Людмила Александровна ; 
ВНИИФК. – М., 1987.– 24 с. 
 Аннотация. Теоретически обоснована и экспериментально доказана 
возможность повышения эффективности тренировочного процесса 
высококвалифицированных спортсменов на основе использования 
информационных методов. Экспериментально обоснована структурно-
функциональная модель научно-информационного обеспечения 
тренировочного процесса, одним из звеньев которой является группа 
специалистов – референтов-методистов во видам спорта. Теоретически 
обоснован метод доведения НТИ до тренера и спортсменов, как обязательное 
распространение информации для устранения недостатков в подготовке 
конкретного спортсмена. 
 Ключевые слова: тренировочный процесс, спортсмены, 
информационные методы. 
 Анотація. Теоретично обґрунтована і експериментально доведена 
можливість підвищення ефективності тренувального процесу 
висококваліфікованих спортсменів із застосуванням інформаційних методів. 
Експериментально обґрунтована структурно-функціональна модель науково-
інформаційного забезпечення тренувального процесу, однією з ланок якої є 
група фахівців – референтів-методистів за видами спорту. Теоретично 
обґрунтований метод доведення НТІ до тренера і спортсменів, як 
обов'язковий з розповсюдження інформації для усунення недоліків у 
підготовці конкретного спортсмена. 
 Ключові слова: тренувальний процес, спортсмени, інформаційні 
методи. 
 Annotation. In theory grounded and possibility of increase of efficiency of 
training process of highly skilled sportsmen is experimentally proved on the basis 
of the use of informative methods. The structurally-functional model of the 



scientifically-informative providing of training process is experimentally 
grounded, one of links of which is a group of specialists – reviewers-methodists in 
to the types of sport. In theory the method of leading to of NTI is grounded to the 
trainer and sportsmen, as obligatory distribution of information for the removal of 
failings in preparation of concrete sportsman. 
 Keywords: training process, sportsmen, informative methods. 
УДК 796.001-015.2+796.8 
 
27. Жданова О. Н. 
Соотношение и взаимосвязь развития массового спорта и спорта высших 
достижений на современном этапе советского общества : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04  „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки” / Жданова Ольга Николаевна ; 
ВНИИФК. − М., 1982. – 21 с. 
 Аннотация. Впервые получен материал о практической деятельности 
различных звеньев физкультурного движения по решению проблем 
взаимосвязи массового спорта и спорта высших достижений. Выявлен 
низкий уровень преемственности программ по видам спорта для секций 
коллективов физкультуры и спортивных школ; различные подходы к 
построению планирования многолетней спортивной тренировки и 
детализации материала; отсутствие в программах для коллективов 
физкультуры ряда разделов; несоответствие их содержания реальным 
условиям работы секций. Собран, обобщен и проанализирован материал о 
соревновательной практике различных звеньев физкультурного движения, 
что позволило выявить несоблюдение принципов преемственности и 
соподчиненности календарных планов, отбора и предназначенности 
соревнований, явившихся одной из причин низкого уровня результатов ряда 
соревнований республиканского и всесоюзного масштабов. Впервые 
выделены и сопоставлены объемы управляющих воздействий, направленных 
на развитие массового спорта и спорта высших достижений в деятельности 
руководящих физкультурных органов различных уровней. Выявлено их 
непропорциональное распределение и преобладание воздействий по спорту 
высших достижений. 
 Ключевые слова: массовый спорт, спорт высших достижений, 
советское общество. 
 Анотація. Уперше проаналізована діяльність різних ланок 
фізкультурного руху з проблем взаємозв'язку масового спорту і спорту 
вищих досягнень. Виявлений низький рівень спадкоємності програм з видів 
спорту для секцій колективів фізкультури і спортивних шкіл; різні підходи до 
побудови планування багаторічного спортивного тренування і деталізації 
матеріалу; відсутність в програмах для колективів фізкультури ряду розділів; 
невідповідність їх змісту реальним умовам роботи секцій. Зібрано, 
узагальнено і проаналізовано матеріал щодо практики змагання різних ланок 
фізкультурного руху, що дозволило виявити недотримання принципів 
спадкоємності і підпорядкування календарних планів, відбору і призначення 



змагань. Уперше виокремлені і співставлені обсяги управлінських дій, 
направлених на розвиток масового спорту і спорту вищих досягнень в 
діяльності керівних фізкультурних органів різних рівнів. Виявлений їх 
непропорційний розподіл і переважання дій у напрямку спорту вищих 
досягнень. 
 Ключові слова: масовий спорт, спорт вищих досягнень, радянське 
суспільство. 
 Annotation. Material is first got about practical activity of different links of 
athletic motion in decision of problems of intercommunication of mass sport and 
sport of higher achievements. The low level of succession of the programs is 
exposed on the types of sport for the sections of collectives of physical education 
and sporting schools; different approaches to the construction of planning of the 
long-term sporting training and working out in detail of material; absence in the 
programs for the collectives of physical education of row of sections; disparity of 
their maintenance the real terms of work of sections. Collected, generalized and 
analyzed material about competition practice of different links of athletic motion, 
that allowed to expose a failure to observe of principles of succession and to 
subordination of plans of calendars, selection and pre-appointed of competitions, 
being to one of reasons of low level of results of row of competitions of republican 
and all-union scales. First selected and confronted volumes of managing 
influences, directed on development of mass sport and sport of higher 
achievements in activity of leading athletic organs of different levels. Their 
disproportionate distributing and predominance of influences is exposed on sport 
of higher achievements. 
 Key words: mass sport, sport of higher achievements, soviet society. 
 
28. Жихаревич С. В. 
Исследования особенности динамики тренировочных нагрузок в 
олимпийском цикле (на материале некоторых циклических видов спорта) : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Жихаревич Светлана 
Васильевна ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. − Л, 1977. – 18 с. 
 Аннотация. Впервые получены данные о многолетней динамике 
тренировочной нагрузки и ее компонентов в избранных видах спорта, знание 
которых позволяет найти практические подходы к рационализации форм 
построения многолетней подготовки спортсменов. 
 Ключевые слова: динамика, тренировочные нагрузки, олимпийский 
цикл, циклические виды спорта. 
 Анотація. Уперше отримані дані щодо багаторічної динаміки 
тренувального навантаження і її компонентів у вибраних видах спорту, 
знання яких дозволяє знайти практичні підходи до раціоналізації форм 
побудови багаторічної підготовки спортсменів. 
 Ключові слова: динаміка, тренувальні навантаження, олімпійський 
цикл, циклічні види спорту. 



 Annotation. Information is first got about the long-term dynamics of the 
training loading and its components in the select types of sport, knowledge of 
which allows to find practical approaches to rationalization of forms of 
construction of long-term preparation of sportsmen. 
 Key words: dynamics, trainings loadings, olympic cycle, cyclic types of 
sport. 
 
29. Жур В. П. 
Повышение эффективности начального этапа обучения физическим 
упражнениям и спортивной тренировки в связи с типологическими 
различиями учащихся 7−11 лет : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Жур Валерий Павлович ; ГЦОЛИФК. – М., 1974. – 28 с. 
 Аннотация. Экспериментально обосновано оптимальное соотношение 
тренировочного и соревновательного методов обучения. 
 Ключевые слова: обучение физическим упражнениям, спортивная 
тренировка, учащиеся 7−11 лет. 
 Анотація. Експериментально обґрунтовано оптимальне 
співвідношення тренувального і змагального методів навчання. 
 Ключові слова: навчання фізичним вправам, спортивне тренування, 
учні 7−11 років. 
 Annotation. Optimum correlation of training and competition methods of 
teaching is experimentally grounded. 
 Key words: teaching physical exercises, sporting training, studying 7−11 
years. 
 
30. Жур В. П. 
Повышение эффективности начального этапа обучения физическим 
упражнениям и спортивной тренировки в связи с типологическими 
различиями учащихся 7−11 лет: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Жур Валерий Павлович ; ГЦОЛИФК. – М., 1977. – 31 с. 
 Аннотация. Экспериментально обосновано, что эффективность 
усвоения технических приемов зависит от соотношения движений, 
выполняемых с максимальной и заниженной скоростью. Выявлены значение 
и эффективность последовательного и параллельного методов обучения 
техническим приемам в связи с типологическими особенностями учащихся. 
 Ключевые слова: обучение физическим упражнениям, спортивная 
тренировка, учащиеся 7−11 лет. 
 Анотація. Експериментально обґрунтовано, що ефективність 
засвоєння технічних прийомів залежить від співвідношення рухів, що 
виконуються з максимальною і заниженою швидкістю. Виявлено значення і 
ефективність послідовного і паралельного методів навчання технічним 
прийомам у зв'язку з типологічними особливостями учнів. 



 Ключові слова: навчання фізичним вправам, спортивне тренування, що 
вчаться 7−11 років. 
 Annotation. It is experimentally grounded, that efficiency of mastering of 
technical receptions depends on correlation of motions, executable with high and 
understated speed. A value and efficiency of successive and parallel methods of 
teaching technical receptions is exposed in connection with the tipologic features 
of studying. 
 Key words: teaching physical exercises, sporting training, studying 7−11 
years. 
 
31. Завгородний Н. И. 
Олимпийские игры в период между первой и второй мировыми войнами (в 
общественно-политическом и спортивном аспектах) : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / 
Завгородний Николай Иванович ; ВНИИФК. – М., 1977. – 21 с. 
 Аннотация. Обобщены исторические исследования по проблеме 
олимпийских игр периода между двумя мировыми войнами. 
 Ключевые слова: олимпийские игры, мировая война, спортивный 
аспект. 
 Анотація. Узагальнено історичні дослідження з проблеми 
олімпійських ігор періоду між двома світовими війнами. 
 Ключові слова: олімпійські ігри, світова війна, спортивний аспект. 
 Annotation. Historical researches are generalized on issue of olympic games 
of period between two world wars. 
 Key words: Olympic games, world war, sporting aspect. 
 
32. Завгородний Н. И. 
Олимпийские игры в период между первой и второй мировыми войнами (в 
общественно-политическом и спортивном аспектах) : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / 
Завгородний Николай Иванович ; ВНИИФК. – М., 1982. – 21 с. 
 Аннотация. Введены в научный оборот материалы, раскрывающие 
взаимосвязь олимпийского и рабочего спортивного движения; показано 
влияние Великой Октябрьской социалистической революции на мировое 
спортивное движение, на Олимпийские игры. Дан анализ исторической 
обстановки в период между войнами применительно к олимпийскому 
движению, показана взаимосвязь африканского спорта и Олимпийских игр.  
 Ключевые слова: олимпийские игры, мировая война, спортивный 
аспект. 
 Анотація. Представлено матеріали, які розкривають взаємозв'язок 
олімпійського і робочого спортивного руху; показаний вплив Великої 
Жовтневої соціалістичної революції на світовий спортивний рух, на 
Олімпійські ігри. Проаналізовано історичне середовище в період між війнами 



стосовно олімпійського руху, показаний взаємозв'язок африканського спорту 
і Олімпійських ігор.  
 Ключові слова: олімпійські ігри, світова війна, спортивний аспект. 
 Annotation. Materials, exposing intercommunication of Olympic and 
working sporting motion, are entered in a scientific turn; influence of Great 
October socialistic revolution is shown on world sporting motion, on the Olympic 
games. The analysis of historical situation is given in a period between wars as it 
applies to olympic motion, intercommunication of African sport and Olympic 
games is shown.  
 Key words: Olympic games, world war, sporting aspect. 
 
33. Заикин В. А.  
Оптимальные режимы циклических локомоций спортсмена в различных 
условиях : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая 
методику лечебной физкультуры)” / Заикин Виктор Александрович ; 
ВНИИФК. – М., 1983. – 23 с. 
 Аннотация. Установлена принципиальная возможность объективного 
определения наиболее экономичных режимов бега в условиях жары. 
Разработаны информативные и надежные тесты физической 
подготовленности бегунов, основанные на объективном определении 
оптимальных режимов бега. Экспериментально обоснована методика 
обучения спортсменов самостоятельному находжению наиболее 
экономичных режимов бега. 
 Ключевые слова: циклические локомоции, спортсмены, условия, тесты 
физической подготовленности. 
 Анотація. Встановлена принципова можливість об'єктивного 
визначення найбільш економічних режимів бігу в умовах сильного тепла. 
Розроблені інформативні і надійні тести фізичної підготовленості бігунів, 
засновані на об'єктивному визначенні оптимальних режимів бігу. 
Експериментально обгрунтована методика навчання спортсменів 
самостійному знаходженню найбільш економічних режимів бігу. 
 Ключові слова: циклічні локомоції, спортсмени, умови, тести фізичної 
підготовленості. 
 Annotation. Of principle possibility of objective determination of the most 
economical modes at run is set in the conditions of heat. The informing and 
reliable tests of physical preparedness of runners, based on objective determination 
of the optimum modes at run, are developed. The method of teaching of sportsmen 
is experimentally grounded independent to the decision of the most economical 
modes at run. 
 Key words: cyclic lokomotsy, sportsmen, terms, tests of physical 
preparedness. 
УДК 796.072 
 
 



34. Зайдовий Ю. В. 
Суспільно-історичні та організаційні аспекти утворення й діяльності 
національного олімпійського комітету України : автореф. дис. … канд. наук з 
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” 
/ Зайдовий Юрій Володимирович ; Львів. держ.  ін-т фіз. культури. – Л., 2004. 
– 19 с. 
 Анотація. Уперше введено в науковий обіг архівні документи НОКу 
України (1990–2004 рр.), з’ясовано генезис розвитку національних 
олімпійських комітетів, проведено комплексний аналіз історичного розвитку 
національних олімпійських комітетів країн-членів Європейського 
олімпійського комітету. Визначено суспільно-історичні передумови 
утворення Національного олімпійського комітету України; з’ясовано 
феномен українського національного відродження в спорті наприкінці 80-х – 
на початку 90 рр. ХХ ст. Визначено й проаналізовано організаційні аспекти 
діяльності Національного олімпійського комітету України (з 22 грудня 1990 
року до червня 2004 року). 
 Ключові слова: історичні, організаційні аспекти, утворення, діяльність 
національного олімпійського комітету України. 
 Аннотация. Впервые в научно-информационное обращение введены 
архивные документы НОК Украины, выяснен генезис развития 
национальных олимпийских комитетов, определены общественно-
исторические предпосылки образования Национального олимпийского 
комитета Украины. 
 Ключевые слова: исторические, организационные аспекты, 
образования, деятельность национального олимпийского комитета Украины. 
 Annotation. First in a scientifically-informative appeal the archived 
documents are entered NOK Ukraine, genesis of development of national olympic 
committees is found out, historical pre-conditions of formation of the National 
olympic committee of Ukraine are certain. 
 Key words: historical, organizational aspects, educations, activity of national 
olympic committee of Ukraine. 
УДК 796.032(477) 
 
35. Захаров А. А. 
Ближайший отставленный эффект силовой нагрузки как фактор повышения 
результата в соревнованиях : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Захаров Андрей Анатольевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1988. – 20 с. 
 Аннотация. Впервые обоснована возможность рационального 
использования ближайшего отставленного эффекта силовой нагрузки как 
фактора повышения результата в соревнованиях. Обоснованы критерии 
оптимальной нагрузки, применяемой в тренировочном занятии при 6-
часовом интервале отдыха до старта. Выявлена степень воздействия 
ближайшего отставленного эффекта нагрузки силовой направленности на 
соревновательную работоспособность в различных циклических локомоциях 



субмаксимальной и большой мощности. Исследовано влияние различных 
упражнений силовой направленности, выполняемых в предсоревновательном 
тренировочном занятии, на соревновательную работоспособность. Получены 
данные о динамике состояния нервно-мышечного аппарата в период 
формирования ближайшего отставленного эффекта силовой нагрузки. 
 Ключевые слова: силовая нагрузка, результат, соревнования. 
 Анотація. Уперше обґрунтована можливість раціонального 
використання найближчого відставленого ефекту силового навантаження як 
чинника підвищення результату в змаганнях. Обґрунтовано критерії 
оптимального навантаження, що застосовується в тренувальному занятті при 
6-годинному інтервалі відпочинку до старту. Виявлено ступінь впливу 
найближчого відставленого ефекту навантаження силової спрямованості на 
змагальну працездатність в різних циклічних локомоціях субмаксимальної і 
великої потужності. Досліджено вплив різних вправ силової спрямованості, 
які виконуються в передзмагальному тренувальному занятті, на змагальну 
працездатність.  
 Ключові слова: силове навантаження, результат, змагання. 
  Annotation.  For the first time proved the possibility of rational use of 
delayed effect of the nearest power load as a factor in improving results in 
competitions. The criteria of the optimal load applied to the training session at 6-
hour interval of rest before the start. Revealed the impact of delayed immediate 
effect on the direction of load power in the competitive performance of different 
cyclic submaximal locomotion and high power. The effect of various exercise 
power orientation performed in predsorevnovatelnoy training session on 
competitive performance. The data on the dynamics of the state of the 
neuromuscular system during the formation of delayed effect of the nearest power 
load. 
 Key words: power load, the result of competition. 
 
36. Зациорский В. М. 
Исследование переноса тренированности в циклических локомоциях : 
автореф. дис. … канд. пед. наук / В. М. Зациорский ; ГДОИФК им. 
П. Ф. Лесгафта. – Л., 1961. – 16 с. 
 Аннотация. Исследованы закономерности влияния циклических 
упражнений. Основными объектами для изучения явились связи между 
бегом и ходьбой, бегом и передвижением на лыжах, плаванием и бегом. 
Определено, как изменяется характер и величина переноса в зависимости от 
спортивной квалификации. Исследованы некоторые биологические 
механизмы, определяющие наличие или отсутствие переноса. 
 Ключевые слова: циклические упражнения, бег, ходьба, лыжи, 
плавание, спортивная квалификация. 
 Анотація. Досліджено закономірності впливу циклічних вправ. 
Основними об'єктами для вивчення стали: зв'язок між бігом і ходьбою, бігом 
і пересуванням на лижах, плаванням і бігом. Визначено, як змінюється 
характер і величина переносу в залежності від спортивної кваліфікації. 



Досліджено деякі біологічні механізми, що визначають наявність або 
відсутність переносу. 
  Ключові слова: циклічні вправи, біг, ходьба, лижі, плавання, 
спортивна кваліфікація. 
 Annotation. The regularities of the influence of cyclic exercise. The main 
objects were to study the relationship between running and walking, running and 
movement of skiing, swimming and jogging. Defined as the change in nature and 
magnitude of the transfer, depending on the sport qualification. Investigated some 
of the biological mechanisms that determine the presence or absence of the 
transfer. 
  Key words: cyclic exercise, jogging, walking, skiing, swimming, sports 
skills. 
 
37. Иванов В. В. 
Вопросы совершенствования тренировочного процесса в спорте на основе 
применения специализированных технических средств обучения и контроля : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки (включая методику 
лечебной физкультуры)” / Иванов Виталий Викторович ; ВНИИФК. – М., 
1976. – 21 с. 
 Аннотация. Впервые разработаны и сформулированы основные 
технические и методические требования к техническим средствам, 
используемым в тренировочном процессе спортсменов различной 
квалификации и специализаций. Разработаны структура унифицированного 
автоматизированного измерительного комплекса, принципы построения 
автоматизированных устройств срочной информации, входящих в комплекс. 
Впервые разработаны, предложены и апробированы в практике подготовки 
спортсменов объективные количественные критерии оценки уровня 
подготовки спортсменов: коэффициент надежности двигательных действий 
гимнастов, выступающих в опорных прыжках, и интегральный коэффициент 
технической готовности спортсменов-стрелков, отражающий одновременно 
спортивно-технический результат и надежность его получения.  
 Ключевые слова: тренировочный процесс, специализированные 
технические средства обучения и контроля. 
  Анотація. Уперше розроблені і сформульовані основні технічні та 
методичні вимоги до технічних засобів, які використовуються в 
тренувальному процесі спортсменів різної кваліфікації та спеціалізацій. 
Розроблена структура уніфікованого автоматизованого вимірювального 
комплексу, принципи побудови автоматизованих пристроїв термінової 
інформації, що входять в комплекс. Вперше розроблені, запропоновані та 
апробовані на практиці підготовки спортсменів об'єктивні кількісні критерії 
оцінки рівня підготовки спортсменів: коефіцієнт надійності рухових дій 
гімнастів, які виступають в опорних стрибках і інтегральний коефіцієнт 
технічної готовності спортсменів-стрільців, що відображає одночасно 
спортивно-технічний результат і надійність його отримання. 



  Ключові слова: тренувальний процес, спеціалізовані технічні засоби 
навчання і контролю. 
 Annotation. First developed and formulated the basic technical and 
procedural requirements for the technical tools used in training athletes of different 
skills and specializations. The structure of a unified automated measurement 
system, the principles of automated devices urgent information included in the 
complex. First developed, proposed and tested in practice, the preparation of 
athletes are objective and quantitative criteria to assess the level of training of 
athletes: the coefficient of reliability of the motor actions of gymnasts performing 
in vault, and the integral coefficient of the technical readiness of athletes, shooters, 
sports and reflects both the technical result and the reliability of its receipt. 
 Key words: training process, the specialized technical training and 
supervision. 
 
38. Качаев С. В. 
Экспериментальное обоснование определения оптимальных тренировочных 
нагрузок в занятиях с юными спортсменами (на примере скоростно-силовых 
упражнений) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая 
методику лечебной физкультуры)” / Качаев Сергей Викторович ; ВНИИФК. – 
М., 1976. – 27 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснованы положення по 
определению и прогнозированию оптимальных тренировочных нагрузок 
скоростно-силовых упражнений ауксотонического характера; выявлена 
тенденция междуфазного перераспределения величин исследуемых 
характеристик в процессе выполнения данных упражнений по мере 
увеличения их интенсивности, определена классификация зон интенсивности 
упражнений, способствующих воспитанию преимущественно скоростного, 
силового или обеих компонентов скоростно-силовых качеств. Определены 
формулы индивидуального прогнозирования оптимальных по интенсивности 
исследуемых упражнений в любой период тренировки. Экспериментально 
обоснована методика воспитания скоростно-силовых качеств (прыгучести) 
юных спортсменов при использовании данных упражнений. 
 Ключевые слова: тренировочные нагрузки, экспериментальное 
обоснование, занятия с юными спортсменами. 
 Анотація. Експериментально обґрунтовані положення щодо 
визначення та прогнозування оптимальних тренувальних навантажень 
швидкісно-силових вправ ауксотонічного характеру; виявлена тенденція 
міжфазового перерозподілу величин досліджуваних характеристик в процесі 
виконання вправ у процесі збільшення їх інтенсивності; визначена 
класифікація зон інтенсивності вправ, що сприяє вихованню переважно 
швидкісного, силового або обох компонентів швидкісно-силових якостей. 
Визначено формули індивідуального прогнозування оптимальних за 
інтенсивністю досліджуваних вправ у будь-який період тренування. 



Експериментально обґрунтована методика виховання швидкісно-силових 
якостей (стрибучості) юних спортсменів під час використання вправ. 
 Ключові слова: тренувальні навантаження, експериментальне 
обґрунтування, заняття з юними спортсменами. 
 Annotation. Experimentally substantiated position to identify and predict the 
optimal training load speed-strength exercises auksotonicheskogo nature, the 
tendency of phase to phase redistribution of the studied variables during the 
execution characteristics of these exercises to increase their intensity, determined 
the classification of exercise intensity zones, encourages a predominantly high-
speed, power, or both components speed-strength. Defined by the formula predict 
individual optimal intensity of exercise study at any time during your workout. 
Experimentally substantiated method of educating speed-strength (jumping) of 
young athletes using these exercises. 
  Key words: training load, the experimental study, training with young 
athletes. 
 
39. Козій Ю. С. 
Спортивний рух в середовищі Західної української діаспори : автореф. дис. 
… канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення” / Козій Юрій Северинович ; 
Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000.– 18 с.  
 Анотація. Уперше проаналізовано розвиток спортивного руху в 
середовищі західної української діаспори, досліджено організаційні основи 
розвитку спортивного руху в середовищі західної української діаспори. 
Виявлено ефективні форми спортивно-виховної роботи серед української 
молоді діаспори. Уведено в науковий обіг видання спортивної тематики 
української діаспори США і Канади.  
 Ключові слова: спортивний рух, організаційні основи, українська 
діаспора. 
 Аннотация. Впервые дан анализ развития спортивного движения 
западной украинской диаспоры. Определены эффективные формы 
спортивно-воспитательной работы среди украинской молодежи диаспоры. 
Введено в научное обращение в Украине издания спортивной тематики 
украинской диаспоры США и Канады.    
 Ключевые слова: спортивное движение, организационные основы, 
украинская диаспора. 
 Annotation. The analysis of development of sporting motion of the western 
Ukrainian diaspore is first given. Found out the effective forms of a sporting-
educate work among the Ukrainian young people of diaspore. It is entered in a 
scientific appeal in Ukraine of edition of sporting subject of the Ukrainian diaspore 
of the USA and Canada.      
 Key words: sporting motion, organizational bases, Ukrainian diaspore.   
УДК 796.06.062:061.23 
 
 



40. Колосков В. И. 
Исследование условий сохранения высокой игровой работоспособности в 
длительном соревновательном периоде : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 130004 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Колосков Вячеслав Иванович ; ГЦОЛИФК. – М., 1974. – 29 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована эффективность 
разработанных вариантов построения тренировки в подготовительном и 
соревновательном периодах в плане повышения и сохранения игровой 
работоспособности. 
 Ключевые слова: тренировка, подготовительный и соревновательный 
периоды, игровая работоспособность. 
 Анотація. Експериментально обґрунтована ефективність розроблених 
варіантів побудови тренування у підготовчому і змагальному періодах щодо 
підвищення і збереження ігрової працездатності.   
 Ключові слова: тренування, підготовчий і змагальний періоди, ігрова 
працездатність. 
 Annotation. Efficiency of the developed variants of construction of training 
is experimentally grounded in setup and competition times in the plan of increase 
and maintainance of playing capacity.   
 Key words: training, setup and competition times, playing capacity. 
 
41. Коротаева Н. В. 
Взаимоотношения тренер-спортсмен в системе подготовки специалистов по 
единоборствам : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04  „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Коротаева Надежда Васильевна ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1990.– 22 с. 
 Аннотация. Выявлены показатели конфликтности и 
систематизированы основные причины, приводящие к конфликтам между 
тренером и спортсменом. 
 Ключевые слова: тренер, спортсмен, конфлик, показатели. 
 Анотація. Виявлено показники конфліктності і систематизовано 
основні причини, що призводять до конфліктів між тренером і спортсменом. 
 Ключові слова: тренер, спортсмен, конфлікт, показники.  
Annotation. The indexes of conflict are exposed and principal reasons, resulting in 
conflicts between a trainer and sportsman, are systematized.   
 Key words: trainer, sportsman, conflict, indexes. 
 
42. Кофман Л. Б. 
Эффективные средства и методы воспитания личности юного спортсмена : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Кофман Лев 
Борисович ; ВНИИФК. – М., 1985.– 25 с. 
 Аннотация. Впервые в теории и методике физического воспитания и 
спортивной тренировки осуществлено специальное исследование честности 



как качества личности юного спортсмена, определена сущность и возрастная 
динамика представлений о честности у спортсменов 11–18 лет. 
Экспериментально проверена эффективность различных методов воспитания 
честности в процессе подготовки юных спортсменов, обосновано воспитание 
потребностей честного поведения как эффективный метод формирования 
нравственного облика юных спортсменов. 
 Ключевые слова: средства, методы, физическое воспитание, 
спортивная тренировка. 
 Анотація. Уперше в теорії і методиці фізичного виховання і 
спортивного тренування здійснено спеціальне дослідження чесності як якості 
особистості юного спортсмена, визначена сутність і вікова динаміка уявлень 
про чесність у спортсменів 11–18 років. Експериментально перевірена 
ефективність різних методів виховання чесності в процесі підготовки юних 
спортсменів, обґрунтовано виховання потреб чесної поведінки як ефективний 
метод формування морального обличчя юних спортсменів. 
 Ключові слова: засоби, методи, фізичне виховання, спортивне 
тренування. 
 Annotation. First the special research of honesty as qualities of personality 
of young sportsman is carried out in a theory and method of physical education and 
sporting training, essence and age-dependent dynamics of pictures is certain of 
honesty for sportsmen 11–18 years. Efficiency of different methods of education of 
honesty is experimentally tested in the process of preparation of young sportsmen, 
education of necessities of honest conduct as effective method of forming of moral 
look is grounded young sportsmen.   
 Key words: facilities, methods, physical education, sporting training. 
УДК 796.011.3-053 
 
43. Кравченко Ю. В. 
Международные спортивные связи СРСР и Франции : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки”; [ спец.] 07.00.03 „Всеобщая история” / Кравченко 
Юлия Васильевна ; ГЦОЛИФК. – М., 1981. – 16 с. 
 Аннотация. Впервые исследовано возникновение советско-
французских спортивных связей. Выявлены основные этапы возникновения и 
развития советско-французских спортивных связей; определена роль и место 
спортивных контактов в общественно-политических и культурных 
взаимоотношениях СРСР и Франции. 
 Ключевые слова: международные связи, возникновение и развитие, 
роль и место спортивных контактов, взаимосвязь. 
 Анотація. Уперше досліджено виникнення радянсько-французьких 
спортивних зв'язків. Виявлені основні етапи виникнення і розвитку 
радянсько-французьких спортивних зв'язків; визначена роль і місце 
спортивних контактів в суспільно-політичних і культурних взаєминах СРСР і 
Франції.   



 Ключові слова: міжнародні зв'язки, виникнення і розвиток, роль і місце 
спортивних контактів, взаємозв'язок. 
 Annotation. The origin of Soviet-French sporting connections is first 
investigational. The basic stages of origin and development of Soviet-French 
sporting connections are exposed; a role and place of sporting contacts is certain in 
the social and political and cultural mutual relations of SRSR and France.   
 Key words: international connections, origin and development, role and 
place of sporting contacts, intercommunication. 
 
44. Красовская С. В. 
Соотношение тренировочных нагрузок разной направленности в подготовке 
спортсменов высокой квалификации в циклических видах спорта : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Красовская Светлана Владимировна ; ГЦОЛИФК. – М., 1992. – 
32 с. 
 Аннотация. Впервые проведено обобщение опыта подготовки 
высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в 
циклических видах спорта с преимущественным проявлением выносливости 
(плавание, легкая атлетика, лыжные гонки) с определением и сопоставлением 
показателей специальной работоспособности и их взаимосвязи в годичном 
цикле тренировки. Установлено соответствие в различных видах нагрузок во 
временных и количественных диапазонах в некоторых циклических видах 
спорта. 
 Ключевые слова: опыт подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, циклических виды спорта, показатели специальной 
работоспособности, спортсмены высокой квалификации. 
 Анотація. Уперше узагальнено досвід підготовки 
висококваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються в циклічних видах 
спорту з переважальним проявом витривалості (плавання, легка атлетика, 
лижні гонки) з визначенням і порівнянням показників спеціальної 
працездатності і їх взаємозв'язку в річному циклі тренування. Встановлена 
відповідність в різних видах навантажень, в тимчасових і кількісних 
діапазонах в деяких циклічних видах спорту. 
 Ключові слова: досвід підготовки висококваліфікованих спортсменів, 
циклічних види спорту, показники спеціальної працездатності, спортсмени 
високої кваліфікації. 
 Annotation. Generalization of experience of preparation of highly skilled 
sportsmen, specialized in the cyclic types of sport with the primary display of 
endurance (swimming, track-and-field, ski races) with determination and 
comparison of indexes of the special capacity and their intercommunication in the 
circannual loop of training is first conducted. Accordance is set in the different 
types of loadings in temporal and quantitative ranges in some cyclic types of sport. 
 Key words: experience of preparation of highly skilled sportsmen, cyclic 
types of sport, indexes of the special capacity, sportsmen of high qualification. 



45. Крикос Иоаннис. 
Организационные, социально-экономические и правовые аспекты 
деятельности национальных олимпийских комитетов стран, занимающих 
ведущие позиции в спорте : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 24.00.01 
„Олимпийский и профессиональный спорт” / Крикос Иоаннис ; Укр. гос. ун-т 
физ. воспитания и спорта. – К., 1997. – 24 с.  
 Аннотация. Определены наиболее существенные изменения роли 
национальных олимпийских комитетов (НОК) в международном 
олимпийском движении; выявлены новые источники финансирования 
деятельности НОК. Деидеологизирован подход к определению роли 
олимпизма в современном мире, охарактеризированны новые отношения к 
НОК в различных странах мира. 
 Ключевые слова: национальные олимпийские комитеты,  
организационные, социально-экономические и правовые аспекты, источники 
финансирования. 
 Анотація. Визначені найбільш істотні зміни ролі національних 
олімпійських комітетів (НОК) в Міжнародному олімпійському русі; виявлені 
нові джерела фінансування діяльності НОК. Деідеологізований підхід до 
визначення ролі олімпізму на сучасному етапі, охарактеризовані нові 
стосунки до НОК в різних країнах світу.   
 Ключові слова: національні олімпійські комітети,  організаційні, 
соціально-економічні і правові аспекти, джерела фінансування. 
 Annotation. The most substantial changes the role of national Olympic 
committees (NOK) are certain in international olympic motion; new sourcings 
activity are exposed NOK.  
 Key words: national Olympic committees, organizational, socio-economic 
and legal aspects, sourcings. 
 
46. Кряж В. Н. 
Исследование динамики переноса тренированности в процессе тренировки : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 735 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / В. Н. Кряж ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1969. – 17 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована зависимость переноса 
тренированности от уровня ее развития. 
 Ключевые слова: динамика переноса тренированности, процесс 
тренировки. 
 Анотація. Експериментально обґрунтована залежність перенесення 
тренованості від рівня її розвитку.   
 Ключові слова: динаміка перенесення тренованості, процес 
тренування. 
 Annotation. Dependence of transfer of trained is experimentally grounded 
on the level of its development.   
 Key words: dynamics of transfer of trained, training process. 
 



47. Кудренко А. И. 
Анализ и обоснование эффективных форм и методов идейно-политического 
воспитания спортсменов высокой квалификации (на материалах сборных 
команд республики) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 
(включая методику лечебной физкультуры)” / Кудренко Анатолий 
Иванович ; КГИФК. – К., 1982. – 21 с. 
 Аннотация. Проведен научный анализ форм и методов идейно-
политического воспитания спортсменов сборных команд Украины и на 
основе этого раскрыты новые закономерности управления политико-
воспитательной работой со спортсменами в сборных командах. Выявлены 
основные пути влияния политико-воспитательного процесса на рост 
спортивных показателей команд республиканского ранга. Дана новая 
классификация основных форм идейно-политического воспитания, которая 
подчеркивает значение комплексных форм и позволяет варьировать 
традиционными формами в соответствии с социальными запросами и 
интересами спортсменов. 
 Ключевые слова: идейное, политическое воспитание, формы и методы, 
спортсмены высокой квалификации. 
 Анотація. Проведений науковий аналіз форм і методів ідейно-
політичного виховання спортсменів збірних команд України; розкриті нові 
закономірності управління політико-виховною роботою зі спортсменами у 
збірних командах. Виявлені основні шляхи впливу політико-виховного 
процесу на зростання спортивних показників команд республіканського 
рангу. Представлена нова класифікація основних форм ідейно-політичного 
виховання, яка підкреслює значення комплексних форм і дозволяє варіювати 
традиційними формами відповідно до соціальних запитів і інтересів 
спортсменів.   
 Ключові слова: ідейне, політичне виховання, форми і методи, 
спортсмени високої кваліфікації. 
 Annotation. The scientific analysis of forms and methods of ideological and 
political education of sportsmen of collapsible commands of Ukraine is conducted 
and on the basis of it new conformities to law of management politiko-
vospitatel'noy work are exposed with sportsmen in collapsible commands. The 
basic ways of influence of politiko-vospitatel'nogo process are exposed on growth 
of sporting indexes of commands of republican grade.New classification of basic 
forms of ideological and political education is Given, which underlines the value of 
complex forms and allows to vary traditional forms in accordance with social 
queries and interests of sportsmen.   
 Key words: ideological, political education, forms and methods, sportsmen 
of high qualification. 
 
48. Кудрявцева Ж. В. 
Влияние средств массовой информации на формирование отношения к 
спорту как социальной ценности : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 



13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Кудрявцева Жанна 
Валерьевна ; ВНИИФК. – М., 1992. – 16 с. 
 Аннотация. Впервые осуществлено целенаправленное исследование 
влияния печати на формирование определенных представлений о физической 
культуре и спорте, воздействия на аудиторию через раскрытие ценностей 
этой сферы. Выявлены невостребованные возможности спортивной 
журналистики и способы их использования в деле формирования ценностных 
ориентаций в сфере физической культуры на современном этапе. 
 Ключевые слова: средства массовой информации, отношение к спорту, 
социальные ценности. 
  Анотація. Уперше здійснено цілеспрямоване дослідження впливу 
засобів масової інформації на формування певних уявлень про фізичну 
культуру і спорт; дії на аудиторію через розкриття цінностей цієї сфери. 
Виявлені незатребувані можливості спортивної журналістики і способи їх 
використання у формуванні ціннісних орієнтацій у сфері фізичної культури 
на сучасному етапі.   
 Ключові слова: засоби масової інформації, відношення до спорту, 
соціальні цінності. 
 Annotation. The directed research of influence of printing is first carried out 
to forming of certain pictures of physical culture and sport, affecting audience 
through opening of values of this sphere. Unclaimed possibilities of sporting 
journalism and methods of their use are exposed on business of forming of the 
valued orientations in the field of physical culture on the modern stage.   
 Key words: mass medias, attitude toward sport, social values. 
 
49. Кунарев В. С. 
Организационно-методические особенности, профессионально-
педагогической подготовки студентов-спортсменов высокого класса в 
институтах физической культуры : автореф. дис.… канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Кунарев Виталий 
Серафимович ; ВНИИФК. – М., 1983. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые обосновано, что существенными факторами 
повышения академической успеваемости, заинтересованности и 
удовлетворенности учебой в институте физической культуры студентов-
спортсменов высокого класса, обучающихся по индивидуальному графику, 
является объем и качество самостоятельной работы. Количественно 
обосновано, что студенты-спортсмены высокого класса должны быть 
разделены на четыре основные группы в соответствии с особенностями 
годовой динамики учебно-тренировочного процесса и календаря 
соревнований. Установлено, что в силу специфики спортивной деятельности 
студенты-спортсмены высокого класса обладают повышенным уровнем 
целеустремленности – качеством, умелое использование которого может 
существенно влиять на результаты их учебной деятельности. Установлено, 



что для реализации обратной связи в процессе управления подготовкой 
специалистов, в частности тренеров, необходимо ввести комплексную 
оценку практической деятельности специалиста – выпускника ИФК. 
 Ключевые слова: организационные особенности, педагогическая 
подготовка, студенты, спортсмены высокого класса. 
 Анотація. Уперше обґрунтовані чинники підвищення академічної 
успішності, зацікавленості і задоволення навчанням в інституті фізичної 
культури студентів-спортсменів високого класу, що навчаються за 
індивідуальним графіком. Кількісно обґрунтовано, що студенти-спортсмени 
високого класу мають бути розподілені на чотири основні групи відповідно 
до особливостей річної динаміки навчально-тренувального процесу і 
календаря змагань. Встановлено, що через специфіку спортивної діяльності 
студенти-спортсмени високого класу володіють підвищеним рівнем 
цілеспрямованості – якістю, уміле використання якої може істотно впливати 
на результати їх навчальної діяльності. 
 Ключові слова: організаційні особливості, педагогічна підготовка, 
студенти, спортсмени високого класу. 
 Annotation. It is first grounded, that by the substantial factors of increase of 
academic progress, to the personal interest and satisfaction by studies in the 
institute of physical culture of students-sportsmen of high class, student on an 
individual chart, there is a volume and quality of independent work. It is grounded 
in number, that the students-sportsmen of high class must part on four basic groups 
in accordance with the features of annual dynamics of uchebno-trenirovochnogo 
process and calendar of competitions. It is set that by virtue of specific of sporting 
activity the students-sportsmen of high class possess the enhanceable level of 
purposefulness – quality the able use of which can substantially influence on the 
results of their educational activity. It is set that for realization of feed-back in the 
process of management preparation of specialists, in particular trainers, it is 
necessary to enter the complex estimation of practical activity of specialist – 
graduating student IFK.   
 Key words: organizational features, pedagogical preparation, students, 
sportsmen of high class. 
УДК 796.072 
 
50. Лубинска Ханка. 
Факторы, обуславливающие повышение эффективности деятельности 
тренера спортивной команды (на примере гандбола) : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / 
Лубинска Ханка ; КГИФК. – К., 1983. – 23 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована структура факторов, 
обуславливающих эффективность деятельности тренера на основе 
качественных характеристик: социально-психологических особенностей 
личности тренера, авторитета тренера, социально-психологической 
структуры и уровня сплоченности команды. Такой подход дает новое 



научное обоснование о закономерностях повышения эффективности 
педагогического процесса в спорте. 
 Ключевые слова: тренер спортивной команды, личность, авторитет, 
эффективность педагогического процесса в спорте. 
 Анотація. Експериментально обґрунтована структура чинників, що 
обумовлює ефективність діяльності тренера на основі якісних характеристик: 
соціально-психологічних особливостей особистості тренера, авторитету 
тренера, соціально-психологічної структури і рівня згуртованості команди.
 Ключові слова: тренер спортивної команди, особа, авторитет, 
ефективність педагогічного процесу в спорті. 
 Annotation. The structure of factors, obuslavlivayuschikh efficiency of 
activity of trainer, is experimentally grounded on the basis of high-quality 
descriptions: social-psychological features of personality of trainer, authority of 
trainer, social-psychological structure and level of command solidarity. Such 
approach is given by a new scientific ground about conformities to law of increase 
of efficiency of pedagogical process in sport. 
 Key words: trainer of sporting command, personality, authority, efficiency of 
pedagogical process in sport. 
УДК 796.071.26:15 
 
51. Лукьянченко Н. И. 
Методика реализации индивидуального подхода в развитии скоростно-
силовых качеств юношей 15–17 лет с применением ЭВМ : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Лукьянченко Николай Иванович ; ВНИИФК. – М., 1994. – 24 с. 
 Аннотация. Разработан новый способ оценки индивидуальных 
особенностей физической подготовленности на основании измерения 
„физиологической стоимости” работы отдельных групп скелетных мышц. 
Выявление закономерностей реакции организма на физические нагрузки 
различных групп мышц, позволило индивидуализировать программы 
тренировочных занятий для развития скоростно-силовых качеств юношей. 
На основе выявленных зависимостей реакции организма от интенсивности 
нагрузки для отдельных групп мышц, построены алгоритмы компьютерных 
программ, индивидуально регламентирующих нагрузку для развития 
скоростно-силовых качеств юношей 15–17 лет. Разработана и апробирована 
компьютеризированная методика развития скоростно-силовых качеств 
юношей 15–17 лет, учитывающая индивидуальные особенности их 
физической подготовленности. 
 Ключевые слова: юноши 15–17 лет, индивидуальные особенности, 
физическая подготовленность, физические нагрузки, компьютерная 
методика.  
 Анотація. Розроблений новий спосіб оцінки індивідуальних 
особливостей фізичної підготовленості на підставі виміру „фізіологічної 
вартості” роботи окремих груп скелетних м'язів. Виявлення закономірностей 



реакції організму на фізичні навантаження різних груп м'язів, дозволило 
індивідуалізувати програми тренувальних занять для розвитку швидкісно-
силових якостей хлопців. На основі виявлених залежностей реакції організму 
від інтенсивності навантаження для окремих груп м'язів, побудовані 
алгоритми комп'ютерних програм, що індивідуально регламентують 
навантаження для розвитку швидкісно-силових якостей хлопців 15–17 років. 
Розроблена і апробована комп'ютеризована методика розвитку швидкісно-
силових якостей хлопців 15–17 років, що враховує індивідуальні особливості 
їх фізичної підготовленості.  
 Ключові слова: хлопці 15–17 років, індивідуальні особливості, фізичну 
підготовленість, фізичні навантаження, комп'ютерну методику. 
 Annotation. The new method of estimation of individual features of physical 
preparedness is developed on the basis of measuring of „physiological labour of 
separate groups of skeletal muscles costs”. Exposure of conformities to law of 
reaction of organism on the physical loadings of different groups of muscles, 
allowed to individualize the programs of trainings employments for development 
of speed-power qualities youth. On the basis of the exposed dependences of 
reaction of organism on intensity of loading for the separate groups of muscles, 
built algorithms of the computer programs, individually regulating loading for 
development of speed-power qualities of youths 15–17 years. Developed and 
approved computer-controlled method of development of speed-power qualities 
youth 15–17 years, taking into account the individual features of their physical 
preparedness.  
 Key words: youths 15–17 years, individual features, physical preparedness, 
physical loadings, computer method. 
 
52. Лысаковский И. Т. 
Исследование некоторых вопросов управления тренировочным процессом 
при скоростно-силовой подготовке спортсменов : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Лысаковский Игорь Трофимович ; ГДОИФК им. 
П. Ф. Лесгафта. – Л., 1975. – 23 с. 
 Аннотация. Обоснован критерий состояния двигательной функции, 
который способствует конкретизации характера тренировочных воздействий 
в скоростно-силовых упражнениях в соответствии с принципами и 
закономерностями теории спортивной тренировки. 
 Ключевые слова: управление тренировочным процессом, подготовка 
спортсменов, двигательные функции. 
 Анотація. Обґрунтовано критерій стану рухової функції, який сприяє 
конкретизації характеру тренувальних дій в швидкісно-силових вправах 
відповідно до принципів і закономірностей теорії спортивного тренування. 
 Ключові слова: управління тренувальним процесом, підготовка 
спортсменів, рухові функції. 
 Annotation. The criterion of the state of motive function is grounded, which 
is instrumental in the specification of character of trainings influences in speed-



power exercises in accordance with principles and conformities to law of theory of 
the sporting training.   
 Key words: training process control, preparation of sportsmen, motive 
functions. 
 
53. Матвеев Л. П. 
Всесторонняя физическая подготовка как условие спортивной специализации 
(к вопросам теории спорта) : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
Матвеев Л. П. ; ГЦОЛИФК им. И. В. Сталина. – М., 1955. – 19 с. 
 Аннотация. Показана закономерная связь между ростом спортивных 
достижений и всесторонней физической подготовкой спортсмена в области 
основных видов спорта. Рассмотрены основные особенности, 
характеризующие специализированную физическую подготовку спортсмена. 
 Ключевые слова: физическая подготовка, спортивная специализация, 
теории спорта. 
 Анотація. Показаний закономірний зв'язок між зростанням 
спортивних досягнень і всесторонньої фізичної підготовки спортсмена з 
основних видів спорту. Розглянуті основні особливості, що характеризують 
спеціалізовану фізичну підготовку спортсмена.   
 Ключові слова: фізична підготовка, спортивна спеціалізація, теорії 
спорту. 
 Annotation. Appropriate connection is rotined between growth of sporting 
achievements and comprehensive physical preparation of sportsman in area of 
basic types of sport. Basic features, characterizing the specialized physical 
preparation of sportsman, are considered.   
 Key words: physical preparation, sporting specialization, sport theories. 
 
54. Махова О. П. 
Сравнительная эффективность влияния упражнений разной структуры 
аэробной направленности на физическое состояние женщин второго периода 
зрелого возраста в общекондиционной тренировке : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / Махова 
Ольга Порфирьевна ; ГЦОЛИФК. – М., 1993. – 22 с. 
 Аннотация. Впервые получены экспериментальные данные, 
характеризующие эффективность влияния физических упражнений аэробной 
направленности, но разной структуры на функциональное состояние, 
физическую работоспособность, физическое развитие и физическую 
подготовленность женщин второго периода зрелого возраста. 
 Ключевые слова: женщины второго периода зрелого возраста, 
физическое состояние, физические упражнения, тренировка. 
 Анотація. Уперше отримані експериментальні дані, що 
характеризують ефективність впливу фізичних вправ аеробної 
спрямованості, але різної структури на функціональний стан, фізичну 



працездатність, фізичний розвиток і фізичну підготовленість жінок другого 
періоду зрілого віку.   
 Ключові слова: жінки другого періоду зрілого віку, фізичний стан, 
фізичні вправи, тренування. 
 Annotation. Experimental information, characterizing efficiency of 
influence of physical exercises of aerobic orientation, is first got, but different 
structure on the functional state, physical capacity, physical development and 
physical preparedness of women of the second period of mature age.   
 Key words: women of the second period of mature age, bodily condition, 
physical exercises, training. 
 
55. Мельников Е. Б. 
Развитие в СССР олимпийских видов спорта (1948–1968 гг.) : автореф. дис. 
… канд. пед. наук : [спец.] 13734 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки” / Е. Б. Мельников ; ГЦОЛИФК. – М., 
1970. – 31 с. 
 Аннотация. Исследовано развитие массовых олимпийских видов 
спорта в СССР (легкой атлетики, плавания, спортивной гимнастики, тяжелой 
атлетики, конькобежного и лыжного спорта). Показано участие советских 
спортсменов в Олимпийских играх и их вклад в борьбу за мировое 
первенство в спорте. 
 Ключевые слова: олимпийские виды спорта, участие спортсменов, 
мировое первенство в спорте. 
 Анотація. Досліджений розвиток масових олімпійських видів спорту в 
СРСР (легкої атлетики, плавання, спортивної гімнастики, важкої атлетики, 
ковзанярського і лижного спорту). Показана участь радянських спортсменів в 
Олімпійських іграх і їх вклад у боротьбу за світову першість в спорті. 
 Ключові слова: олімпійські види спорту, участь спортсменів, світова 
першість в спорті. 
 Annotation. Development of mass olympic types of sport is investigational 
in the USSR (track-and-field, swimming, sporting gymnastics, heavy athletics, 
skating and ski sport). Participating of soviet sportsmen in the Olympic games and 
their contribution is rotined to the fight for world championship in sport.   
 Key words: olympic types of sport, participation of sportsmen, world 
championship in sport. 
 
56. Мережковский В. Г. 
Спорт как фактор идеологической обработки молодежи в фашистской 
Германии и его проявление на современной этапе буржуазного спортивного 
движения : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Мережковский Виктор Григорьевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1989. – 21 с. 
 Аннотация. Впервые дан научный анализ использования спорта 
фашистами Германии в идеологической борьбе за массы. Достаточно полно 
показан характер подготовки и проведения Олимпийских игр 1936 года в 



Берлине, сыгравших ведущую роль в укреплении гитлеровского режима на 
фоне непрекращающейся борьбы красных спортсменов против фашизации и 
милитаризации спорта, за единство действий международного спортивного 
движения.  
 Ключевые слова: молодежь, спорт, буржуазное спортивное движение, 
Германия. 
 Анотація. Уперше науково проаналізовано використання спорту 
фашистами Німеччини в ідеологічній боротьбі за маси. Досить повно 
показаний характер підготовки і проведення Олімпійських ігор 1936 року в 
Берліні, які зіграли провідну роль у зміцненні гітлерівського режиму на тлі 
безперервної боротьби радянських спортсменів проти фашизації і 
мілітаризації спорту, за єдність дій міжнародного спортивного руху.    
 Ключові слова: молодь, спорт, буржуазний спортивний рух, 
Німеччина. 
 Annotation. The scientific analysis of the use of sport the fascists of 
Germany is first given in an ideological fight for the masses. Character of 
preparation and leadthrough of the Olympic games is full enough rotined 1936 
years in Berlin, playing a leading role in strengthening of the Hitler mode on a 
background the incessant fight of red sportsmen against fashizacii and 
militarization of sport, for unity of actions of international sporting motion.  
 Key words: young people, sport, bourgeois sporting motion, Germany. 
 
57. Микадзе З. И. 
Сравнительная характеристика динамики быстроты и выносливости у 
школьников в различных климато-географических регионах СССР : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Микадзе Звиади Ильич ; ГЦОЛИФК. – М., 1991. – 22 с. 
 Аннотация. Обосновано, что темпы прироста силы, быстроты и 
выносливости у детей, подростков, юношей из южных регионов (Абхазская 
АССР, Средняя Азия) как в естественных условиях, так и под влиянием 
спортивной тренировки не совпадают. Установлено, что несмотря на более 
низкий уровень выносливости детей Абхазской АССР и Средней Азии этот 
факт не является генетически обусловленным, а есть следствием климато-
географических и социальных условий. 
 Ключевые слова: школьники, динамика быстроты и выносливости, 
климатические условия. 
 Анотація. Обґрунтовано, що темпи приросту сили, прудкості і 
витривалості у дітей, підлітків, хлопців з південних регіонів (Абхазька АССР, 
Середня Азія) як в природних умовах, так і під впливом спортивного 
тренування не збігаються. Встановлено, що не дивлячись на низький рівень 
витривалості дітей Абхазької АССР і Середній Азії цей факт не є генетично 
обумовленим, а є наслідком клімато-географічних і соціальних умов. 
 Ключові слова: школярі, динаміка прудкості і витривалості, кліматичні 
умови. 



 Аnnotation. It is grounded, that growth of force rates, quickness and 
endurance for children, teenagers, youths from the Sonth regions (Abhazia ASSR, 
Middle Asia) both in natural terms and under influence of the sporting training 
does not coincide. It is set that in spite of more low level of endurance of children 
of Abhazia ASSR and Middle Asia this fact is not genetically conditioned, but is 
investigation of klimato-geograficheskikh and social terms.   
 Key words: schoolboys, dynamics of quickness and climatic terms. 
 
58. Михайлович Г. Н. 
Двигательное развитие детей 5–6 лет в связи с ориентацией к 
сложнокоординационной спортивной деятельности : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / 
Михайлович Галина Николаевна ; ГЦОЛИФК. – М., 1992. – 19 с. 
 Аннотация. Получены данные тестирования двигательной 
подготовленности детей 5–6-летнего возраста, позволяющие обоснованно 
планировать их двигательную подготовку с учетом потребностей общего 
физического развития и специальной двигательной подготовки к занятиям 
сложнокоординационными видами спорта. Разработана программа и 
методика целенаправленного двигательного развития детей 5–6 лет 
средствами гимнастики. 
 Ключевые слова: двигательная подготовленность, дети 5–6-летнего 
возраста, физическое развитие, средства гимнастики. 
 Анотація. Отримано дані тестування рухової підготовленості дітей 5–
6-річного віку, що дозволяють обґрунтовано планувати їх рухову підготовку 
з урахуванням потреб загального фізичного розвитку і спеціальної рухової 
підготовки до занять складнокоординаційними видами спорту. Розроблена 
програма і методика цілеспрямованого рухового розвитку дітей 5–6 років 
засобами гімнастики.   
 Ключові слова: рухова підготовленість, діти 5–6-річного віку, фізичний 
розвиток, засоби гымнастики. 
 Annotation. These testing of motive preparedness of children of 5–6-years-
old age, allowing grounded to plan their motive preparation taking into account the 
necessities of general physical development and special motive preparation to 
employments by the slozhnokoordinacionnymi types of sport is got. The program 
and method of purposeful motive development of children is developed 5–6 years 
by facilities of gymnastics.   
 Key words: motive preparedness, children of 5–6-years-old age, physical 
facilities of gymnastics. 
 
59. Михаленя В. М. 
Некоторые организационно-методические вопросы олимпийской подготовки 
сборных команд страны (на примере летних видов спорта) : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 



и спортивной тренировки, включая методику лечебной физкультуры” / 
Михаленя Валерий Маркович ; ГЦОЛИФК. – М., 1979. – 23 с. 
 Аннотация. Впервые на примере большой группы олимпийских видов 
спорта проведено комплексное исследование ряда основных 
организационно-методических вопросов подготовки сборных команд страны; 
научно обоснована система учебно-тренировочных сборов и отбора в 
олимпийскую команду, изучены возможности влияния системы 
соревнований на рост спортивных результатов, проведен спортивно-
демографический анализ состава сборных команд СССР по 20 видам спорта. 
 Ключевые слова: олимпийская подготовка, сборная команда, 
олимпийские виды спорта, организационные и методические вопросы 
подготовки. 
 Анотація. Уперше на прикладі великої групи олімпійських видів 
спорту проведено комплексне дослідження низки основних організаційно-
методичних запитань підготовки збірних команд країни. Уперше науково 
обґрунтована система навчально-тренувальних зборів і відбору в олімпійську 
команду; вивчені можливості впливу системи змагань на зростання 
спортивних результатів, проведений спортивно-демографічний аналіз складу 
збірних команд СРСР за 20 видами спорту.   
 Ключові слова: олімпійська підготовка, збірна команда, олімпійські 
види спорту, організаційні та методичні питання підготовки. 
 Annotation. First on the example of large group of olympic types of sport 
complex research of row of basic organizational-methodical questions of 
preparation of collapsible commands of country is conducted, the system of 
uchebno-trenirovochnykh collections and selection is scientifically grounded in an 
olympic command, possibilities of influence of the system of competitions are 
studied on growth of sporting results, the sporting-demographic analysis of 
composition of collapsible commands the USSR is conducted for to 20 types of 
sport.   
 Key words: olympic preparation, combined team, collapsible command, 
olympic types of sport, organizational and methodical questions of preparation. 
 
60. Мохамед Саїд Масрі. 
Історичні передумови і організаційно-методичні основи підготовки 
спортсменів до Олімпійських ігор : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / 
Мохамед Саїд Масрі ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2006. – 
17 с. 
 Анотація. З’ясовано різні підходи до побудови олімпійської 
підготовки; характеристику організаційно-управлінського і спортивно-
методичного підґрунтя раціональної підготовки спортсменів до Олімпійських 
ігор. 
 Ключові слова: олімпійська підготовка, керування спортом, 
багаторічне вдосконалення, національні збірні, спортивний резерв. 



 Аннотация. Определены разные подходы к построению олимпийской 
подготовки; характеристика организационно-управленческой и спортивно-
методической основы рациональной подготовки спортсменов к 
Олимпийским играм. 
 Ключевые слова: олимпийская подготовка, управление спортом, 
многолетнее совершенствование, национальные сборные, спортивный 
резерв. 
 Аnnotation. The different going is found out near the construction of 
olympic preparation, description of organizational-administrative and sporting-
methodical basis of rational preparation of sportsmen to the Olympic games. 
 Key words: Olympic preparation, sports management, many-ears 
improvement, national teams, sports reserve. 
УДК 796.032.2-015.1 
 
61. Мукина С. И. 
Организационно-педагогические основы подготовки мастеров спорта СССР 
(на примере видов спорта с измеряемым результатом) : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / 
Мукина Светлана Исаковна ; ВНИИФК.– М., 1983.– 23 с. 
 Аннотация. Впервые осуществлен системно-структурный подход к 
видам спорта в сфере Единой Всесоюзной спортивной классификации. На 
основе изучения нормативных основ и различных характеристик 
спортсменов разработан новый методологический подход к организационно-
педагогическим основам системы подготовки мастеров спорта СССР. 
Впервые выявлены возрастные закономерности становления мастерства для 
этой группы спортсменов в видах спорта с измеряемым результатом. 
Определены соотношения основных факторов подготовки мастеров спорта 
СССР в связи с динамикой спортивных достижений.  
 Ключевые слова: организационные, педагогические основы 
подготовки, мастера спорта, спортивная классификация. 
 Анотація. Уперше здійснений системно-структурний підхід до видів 
спорту у сфері Єдиної Всесоюзної спортивної класифікації. На основі 
вивчення нормативних основ і різних характеристик спортсменів 
розроблений новий методологічний підхід до організаційно-педагогічних 
основ системи підготовки майстрів спорту СРСР. Уперше виявлені вікові 
закономірності становлення майстерності для цієї групи спортсменів у видах 
спорту з вимірюваним результатом. Визначені співвідношення основних 
чинників підготовки майстрів спорту СРСР у зв'язку з динамікою спортивних 
досягнень. 
 Ключові слова: організаційні, педагогічні основи підготовки, майстри 
спорту, спортивна класифікація. 
 Annotation. The system-structural going is first carried out near the types of 
sport in the field of Single all-union sporting classification. On the basis of study 
of normative bases and different descriptions of sportsmen the new methodological 



going is developed near organizational-pedagogical bases of the system of 
preparation of masters of sport of the USSR. Age-dependent conformities to law of 
becoming of trade for this group of sportsmen are first exposed in the types of 
sport with a measureable result. Correlations of basic factors are certain 
preparations of masters of sport of the USSR in connection with the dynamics of 
sporting achievements.  
 Key words: organizational, pedagogical bases of preparation, sport masters, 
sporting classification. 
УДК 796.072 
 
62. Мухаммед Али Альахмед Абулькишик.  
Корректирование сроков обучения двигательным действиям на основе 
построения вероятностных моделей обучаемости : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Мухаммед Али Альахмед Абулькишик ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1989. – 22 с. 
 Аннотация. В исследовании впервые получены количественные 
оценки понятий „трудность”, „ сложность”, „научение” и предпринята 
попытка дать их определение в терминах построенной модели. Уточнено и 
конкретизировано понятие „уровень обучености”. 
 Ключевые слова: обучение двигательным действиям, построение 
модели, количественные оценки. 
 Анотація. У дослідженні уперше отримано кількісні оцінки понять 
„працездатність”, „ складність”, „навчання” і здійснена спроба дати їх 
визначення в термінах побудованої моделі. Уточнено і конкретизовано 
поняття „рівень навченості”.   
 Ключові слова: навчання руховим діям, побудова моделі, кількісні 
оцінки. 
 Annotation. The quantitative estimations of concepts „difficulty”, 
„complication”, are first got in research, „teaching” and an attempt to give their 
determination in terms of the built model is undertaken. Specified and specified 
concept „Level of obuchenosti”.   
 Key words: teaching motive actions, construction of model, quantitative 
estimations. 
 
63. Мягкова С. Н. 
Социально-педагогические аспекты становления современного олимпизма : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры” / Мягкова Светлана Николаевна ; ГЦОЛИФК. – М., 
1991. – 20 с. 
 Аннотация. Впервые раскрыт и охарактеризован процесс становления, 
развития и практической реализации идей олимпизма в Западной Европе и 
России конца ХIX − начала ХХ вв. Показано представление олимпийской 
тематики в ведущих спортивных и педагогических журналах России; 



расширены имеющиеся сведения о деятельности олимпийских комитетов 
России. 
 Ключевые слова: социальные, педагогические аспекты становления 
современного олимпизма, практическая реализация идей, олимпийская 
тематика. 
 Анотація. Уперше розкритий і охарактеризований процес 
становлення, розвитку і практичної реалізації ідей олімпізма в Західній 
Європі і Росії кінця ХIX – початку ХХ вв. Показано представлення 
олімпійської тематики у провідних спортивних і педагогічних журналах 
Росії.   
 Ключові слова: соціальні, педагогічні аспекти становлення сучасного 
олімпізма, практична реалізація ідей, олімпійська тематика. 
 Annotation. First exposed and described becoming, development and 
practical realization of ideas of olimpizma in Western Europe and end Russia ХIX 
beginnings ХХ of age. Presentation of olympic subject is rotined in anchorwomen 
sporting and pedagogical magazines of Russia; present information is extended 
about activity of olympic committees of Russia.   
 Key words: social, pedagogical aspects of becoming of modern olimpizma, 
practical realization of ideas, olympic subject. 
 
64. Мясников Н. Д. 
Влияние спортивной тренировки на особенности физического развития и 
телосложения школьников и студентов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.0004 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Мясников Николай Дмитриевич ; КГИФК. – К., 1974. – 30 с. 
 Аннотация. Выявлена зависимость частоты различных типов 
телосложения и пропорций тела, свойственных квалифицированным 
спортсменам, от вида спорта. 
 Ключевые слова: спортивная тренировка, особенности физического 
развития, телосложение школьника и студента. 
 Анотація. Виявлена залежність частоти різних типів статури і 
пропорцій тіла, властивих кваліфікованим спортсменам, від обраного виду 
спорту.  Ключові слова: спортивне тренування, особливості фізичного 
розвитку, статура школяра і студента. 
 Annotation. Dependence of frequency of different types of build and 
proportions of body, incident to the skilled sportsmen is exposed, from the type of 
sport.   
 Key words: sporting training, features of physical development, build of 
schoolboy and student. 
 
65. Нарчук Н. В. 
Социально-педагогические тенденции олимпийского движения в 80-е годы : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 



физической культуры” / Нарчук Наталья Владимировна ; ГГИФК. – Тбилиси, 
1990. – 19 с. 
 Аннотация. Впервые рассмотрены особенности и пути развития 
Олимпийского движения в 80-е годы в зависимости от объективных 
предпосылок: развитие международных отношений, экономические связи. 
Выделены социально-педагогические тенденции развития Олимпийского 
движения. 
 Ключевые слова: социальные, педагогические тенденции 
олимпийского движения, особенности развития, экономические связи. 
 Анотація. Уперше розглянуто особливості і шляхи розвитку 
Олімпійського руху в 80-і роки залежно від об'єктивних передумов: розвиток 
міжнародних відносин, економічні зв'язки. Виокремлено соціально-
педагогічні тенденції розвитку Олімпійського руху.   
 Ключові слова: соціальні, педагогічні тенденції олімпійського руху, 
особливості розвитку, економічні зв'язки. 
 Annotation. Features and ways of development of Olympic motion are first 
considered in 80th depending on objective pre-conditions: development of 
international relations, economic connections. Social-pedagogical progress of 
Olympic motion trends are selected.   
 Key words: social, pedagogical tendencies of olympic motion, features of 
way of development, economic connections. 
 
66. Наужемис Р. Ю. 
Тестирование скоростно-силовых, скоростных качеств и выносливости на 
ранних этапах спортивного отбора : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Наужемис Ремигиюс Юлийонович ; КГИФК. – К., 1989. – 24 с. 
 Аннотация. Выявлена наиболее тесная корреляция между 
генетически обусловленными свойствами скелетных мышц и результатами 
таких педагогических тестов, как бег на 60, 100, 1000 м, прыжковые тесты 
И. Ящанинаса, В. М. Абалакова. Предложены критерии для наиболее 
информативных педагогических тестов при отборе юных тяжелоатлетов, 
легкоатлетов (спринтеров и стайеров) на ранних этапах спортивной 
тренировки. 
 Ключевые слова: скоростные качества, тестирование, выносливость, 
спортивный отбор. 
 Анотація. Виявлена найбільш тісна кореляція між генетично 
обумовленими властивостями скелетних м'язів і результатами таких 
педагогічних тестів, як біг на 60, 100, 1000 м, стрибкові тести І. Ящанінаса, 
В. М. Абалакова. Запропоновано критерії для найбільш інформативних 
педагогічних тестів при відборі юних важкоатлетів, легкоатлетів (спринтерів 
і стайєрів) на ранніх етапах спортивного тренування.   
 Ключові слова: швидкісні якості, тестування, витривалість, спортивний 
відбір. 



 Annotation. The most close correlation is exposed between the genetically 
conditioned properties of skeletal muscles and results of such pedagogical tests, as 
at run on 60, 100, 1000 m, tests І. Yaschaninasa, V. M. Abalakova. Criteria are 
offered for the most informing pedagogical tests at the selection of young, athletes 
(sprinters and stayers) on the early stages of the sporting training.   
 Key words: speed qualities, testing, endurance, sporting selection. 
 
67. Никитина Е. Д. 
Конструктивная деятельность тренера : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физической культуры)” / Никитина 
Елена Дмитриевна ; ГЦОЛИФК. – М., 1983. – 24 с. 
 Аннотация. Обосновано, что в изучении структуры, использования 
принципиальных подходов, применяемых при анализе проблем общей 
подготовки (системность, моделирование, социально-психологические 
методы), специфика спорта требует собственного подхода. 
 Ключевые слова:  деятельность тренера, общая подготовка, специфика. 
 Анотація. Обґрунтовано, що під час вивчення структури, 
використання принципових підходів, що застосовуються при аналізі проблем 
загальної підготовки (системність, моделювання, соціально-психологічні 
методи), специфіка спорту вимагає власного підходу.   
 Ключові слова:  діяльність тренера, загальна підготовка, специфіка. 
 Annotation. It is grounded, that in the study of structure, uses of of principle 
approaches, applied at the analysis of problems of general preparation (system, 
design, social-psychological methods), a sport specific requires own approach.   
 Key words:  activity of trainer, general preparation, specific. 
 
68. Озолин Н. Н. 
Динамика специальной работоспособности в условиях серийных стартов и 
некоторые подходы к оптимизации структуры соревновательного периода : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Озолин Николай 
Николаевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1974. – 24 с. 
 Аннотация. Уточнены представления о закономерностях развития 
спортивной формы по показателям динамики спортивных результатов в 
соревновательном периоде тренировки. Изучена динамика показателей 
специальной работоспособности в условиях различной частоты нагрузок 
соревновательного характера. Исследовано влияние некоторых вариантов 
специфических тренировочных нагрузок в условиях частых стартов на 
динамику показателей специальной работоспособности. Разработаны и 
апробированы варианты целесообразного использования соревновательных 
нагрузок в мезоциклах тренировки. 
 Ключевые слова: динамика специальной работоспособности, серийные 
старты, оптимизация структуры соревновательного периода. 



 Анотація. Уточнені уявлення про закономірності розвитку спортивної 
форми за показниками динаміки спортивних результатів в змагальному 
періоді тренування. Вивчена динаміка показників спеціальної працездатності 
в умовах різної частоти навантажень характеру змагання. Досліджений вплив 
деяких варіантів специфічних тренувальних навантажень в умовах частих 
стартів на динаміку показників спеціальної працездатності. Розроблені і 
апробовані варіанти доцільного використання змагальних навантажень в 
мезоциклах тренування.   
 Ключові слова: динаміка спеціальної працездатності, серійні старти, 
оптимізація структури періоду змагання. 
 Annotation. Specified picture of conformities to law of development of 
sporting form on the indexes of dynamics of sporting results in the competition 
period of training. The dynamics of indexes of the special capacity is studied in the 
conditions of different frequency of loadings of competition character. Influence of 
some variants of the specific trainings loadings is investigational in the conditions 
of frequent starts on the dynamics of indexes of the special capacity. Developed 
and approved variants of the expedient use of the competition loadings in the 
mezociklakh trainings.   
 Key words: dynamics of the special capacity, serial starts, optimization of 
structure of competition period. 
 
69. Омельченко Н. Т. 
Исследование эффективности занятий спортивной (легкоатлетической) 
направленности в физическом воспитании студентов : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 735 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Н. Т. Омельченко ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – 
Л., 1968. – 12 с. 
 Аннотация. Выявлена динамика физического развития, физической 
подготовленности, состояния центральной нервной системы и скоростных 
показателей (одного из критериев подготовки легкоатлетов) в годичном 
цикле их обучения. 
 Ключевые слова: физическое воспитание студентов, эффективность, 
динамика физического развития. 
 Анотація. Виявлена динаміка фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості, стан центральної нервової системи і швидкісних показників 
(одного з критеріїв підготовки легкоатлетів) в річному циклі їх навчання.   
 Ключові слова: фізичне виховання студентів, ефективність, динаміка 
фізичного розвитку. 
 Annotation. The dynamics of physical development, physical preparedness, 
consisting of cns and speed indexes (one of criteria of preparation of athletes) of 
circannual cycle of their teaching is exposed.   
 Key words: physical education of students, efficiency, dynamics of physical 
development. 
 
 



70. Паркосадзе Ц. Г. 
Развитие основных физических качеств младших школьников (6–10 лет) с 
использованием средств общей физической подготовки : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Паркосадзе Циури Григорьевна ; ГГИФК. – Тбилиси, 1991. – 25 
с. 
 Аннотация. Определена динамика физического развития основных 
двигательных способностей младших школьников в четырехлетнем цикле 
занятий в экспериментальной детско-юношеской спортивной школе. 
 Ключевые слова: физические качества младших школьников,  средства 
общей физической подготовки, спортивная школа. 
 Анотація. Визначена динаміка фізичного розвитку основних рухових 
здібностей молодших школярів у чотирилітньому циклі занять в 
експериментальній дитячо-юнацькій спортивній школі.   
 Ключові слова: фізичні якості молодших школярів, засоби загальної 
фізичної підготовки, спортивна школа. 
 Annotation. The dynamics of physical development of basic motive 
capabilities of junior schoolboys is certain in the quadrennial loop of employments 
at experimental child-youth sporting school.   
 Key words: physical qualities of junior schoolboys,  facilities of body-
conditioning, sporting school. 
 
71. Петренко Е. Н. 
Формирование профессионально-педагогических умений по планированию 
процесса спортивной подготовки у студентов институтов физкультуры (на 
примере специализации „Легкая атлетика”) : автореф. дис. … канд. пед. наук 
: [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” (включая методику лечебной физкультуры)” / Петренко Евгений 
Николаевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1982. – 24 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована методика формирования 
профессиональных умений по планированию процесса спортивной 
подготовки на материале раздела „Основы тренировки и планирования в 
отдельных видах легкой атлетики” курса специализации с учетом 
своевременных теоретических положений педагогики высшей школы. 
 Ключевые слова: формирование педагогических умений, планирование 
процесса спортивной подготовки, курс специализации, теоретические 
положения педагогики высшей школы. 
 Анотація. Експериментально обґрунтована методика формування 
професійних умінь з планування процесу спортивної підготовки, який 
здійснено на матеріалі розділу „Основи тренування і планування в окремих 
видах легкої атлетики” курсу спеціалізації з урахуванням своєчасних 
теоретичних положень педагогіки вищої школи.   



 Ключові слова: формування педагогічних умінь, планування процесу 
спортивної підготовки, курс спеціалізації, теоретичні положення педагогіки 
вищої школи. 
 Annotation. The method of forming of professional abilities is 
experimentally grounded on planning of process of sporting preparation carried out 
on material of section of „Basis of training and planning in the separate kinds of 
track-and-field” of course of specialization taking into account timely theoretical 
positions of pedagogics of higher school. 
 Key words: forming of pedagogical abilities, planning of process of sporting 
preparation, course of specialization, theoretical positions of pedagogics of higher 
school. 

 
72. Петрова О. О. 
Організаційно-управлінські умови вдосконалення системи підвищення 
кваліфікації тренерів із видів спорту в Україні  : автореф. дис. … канд. наук з 
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Петрова Ольга Олександрівна ; Нац. ун-т 
фіз. культури і спорту України . – К., 2012. – 24 с. 

Анотація. Уперше обґрунтовано організацію та управління системою 
підвищення кваліфікації тренерів на підставі потреб та можливостей 
учасників даного процесу, соціального оточення, матеріального та кадрового 
забезпечення, накопиченого досвіду і традицій, з використанням 
маркетингових досліджень виробника (ВНЗ, професорсько-викладацький 
склад) і споживача (тренерів) такої послуги, як дистанційне підвищення 
кваліфікації;  уперше виявлено ефективну форму організації дистанційного 
підвищення кваліфікації українських тренерів та розроблено концептуальну 
модель, характерними особливостями якої є поєднання дистанційної «кейс»-
технології з денною формою навчання;  уперше обґрунтовано необхідність 
розподілу штатних тренерів для підвищення кваліфікації у п'яти 
спеціалізованих ВНЗ;  уперше розроблено проект формування та розвитку 
дистанційного підвищення кваліфікації тренерів у ВНЗ України;  
запропоновано накопичувальну систему атестації державних та старших 
тренерів збірних команд України; 

Ключові слова: тренери, підвищення кваліфікації, дистанційне 
навчання, організація, маркетинг. 

Аннотация. Диссертация посвящена проблеме совершенствования 
организации системы повышения квалификации украинских тренеров с 
использованием дистанционных технологий обучения. В работе обоснованы 
положения относительно организации и управления системой повышения 
квалификации тренеров, исходя из потребностей и возможностей участников 
данного процесса, их социального окружения, материального и кадрового 
обеспечения, накопленного опыта и традиций, с использованием 
маркетинговых исследований производителя (вуз, профессорско-
преподавательский состав) и потребителя (тренеры) услуги дистанционного 
повышения квалификации. 



Ключевые слова: тренеры, повышения квалификации, дистанционное 
обучение, организация, маркетинг. 

Annotation. Dissertation is sanctified to the problem of perfection of 
organization of the sport coaches system of improvement of professional skills, 
using distant technologies of training. For the Ukrainian coaches the effective form 
of improvement of professional skills is set by daily-distant form with the usage of 
"case" technologies of training. 

Key words: coaches, improvement of professional skills, distant training, 
organization, marketing. 
УДК 796.062-057.86+796.071.42(477) 
 
73. Петросян А. Н. 
Методы оценки спортивных достижений : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Петросян Алексей 
Напалович ; ГЦОЛИФК. – М., 1981. – 20 с. 
 Аннотация. Научно обоснована проблема оценивания спортивных 
достижений в целом и в частности. Предложен новый метод составления 
таблиц оценок спортивных результатов, на основе которого разработаны 
таблицы очков по легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике, 
конькобежному спорту, современному пятиборью. 
 Ключевые слова:  методы оценки спортивных достижений, спортивные 
результаты, таблицы оценок. 
 Анотація. Науково обґрунтована проблема оцінювання спортивних 
досягнень в цілому і зокрема. Запропонований новий метод складання 
таблиць оцінок спортивних результатів з легкої атлетики, плавання, важкої 
атлетики, ковзанярського спорту, сучасного п'ятиборства.   
 Ключові слова:  методи оцінки спортивних досягнень, спортивні 
результати, таблиці оцінок. 
 Annotation. The problem of evaluation of sporting achievements is 
scientifically grounded on the whole and in particular. The new method of 
tabulation estimations of sporting results is offered, on the basis of which the tables 
of glasses are developed on track-and-field, swimming, heavy athletics, skating 
sport, modern pentathlon.   
 Key words:  methods of estimation of sporting achievements, sporting 
results, tables of estimations. 
 
74. Письменский И. А. 
Совершенствование силовых и скоростно-силовых возможностей 
спортсменов различных соматотипов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Письменский Иван Андреевич ; ВНИИФК. – М., 1974. – 31 с. 
 Аннотация. Рассмотрены особенности телосложения лиц с различной 
длиной тела; экспериментально обоснованы пути совершенствования 



силовых и скоростно-силовых возможностей спортсменов различных 
соматотипов. 
 Ключевые слова: силовые, скоростные возможности, спортсмены с 
различной длиной тела, особенности телосложения. 
 Анотація. Розглянуто особливості статури осіб з різною довжиною 
тіла; експериментально обґрунтовано шляхи вдосконалення силових і 
швидкісно-силових можливостей спортсменів різних соматотипів. 
 Ключові слова: силові, швидкісні можливості, спортсмени з різною 
довжиною тіла, особливості статури. 
 Annotation. The features of build of persons are considered with different 
length of body; the ways of perfection of power and speed-power possibilities of 
sportsmen of different somatotipov are experimentally grounded.   
 Key words: power, speed possibilities, sportsmen with different length of 
body, features of build. 
 
75. Підкопай Д. О. 
Силова підготовка жінок 19–24 років на основі використання ковзних 
поверхонь : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізиичне виховання різних груп населення” / 
Підкопай Денис Олегович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2003. – 18 с.  
 Анотація. Розроблено класифікації фізичних вправ оздоровчої 
методики „Силове сковзання”. Визначено три напрямки використання 
засобів методики „Силове сковзання”: аеробне, силове й спортивне. 
Визначено особливості впливу вправ розробленої методики на рівень силової 
підготовленості й функціонального стану жінок 19–29 років. 
 Ключові слова: силова підготовка, жінки 19–24 років, методика рівня 
силової підготовленості і функціонального стану. 
 Аннотация. Определены особенности влияния упражнений 
разработанной методики на уровень силовой подготовленности и 
функционального состояния женщин 19–29 лет. 
 Ключевые слова: силовая подготовка, женщины 19–24 лет, методика 
уровня силовой подготовленности и функционального состояния. 
 Annotation. The features of influence of exercises of the developed method 
are certain on the level of power preparedness and functional state of women 19-29 
years.   
 Key words: power preparation, women of 19–24 years, method of level of 
power preparedness and functional state. 
УДК 613.71:796.412 
 
76. Плаксенко Л. С. 
О повышении устойчивости личного состава кораблей к воздействию 
морской качки при коротких сроках физической тренировки : автореф. дис. 
… канд. пед. наук / Л. С. Плаксенко ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 
1961. – 16 с. 



 Аннотация. Определена длительность сохранения достигнутого 
тренировочного эффекта, уточнена методика использования физических 
упражнений в целях поддержания высокого уровня выносливости личного 
состава кораблей к воздействию морской качки. 
 Ключевые слова: тренировочный эффект, физические упражнения, 
высокий уровень выносливости. 
 Анотація. Визначено тривалість збереження досягнутого 
тренувального ефекту, уточнена методика використання фізичних вправ з 
метою підтримки високого рівня витривалості особового складу кораблів до 
морського хитання.   
 Ключові слова: тренувальний ефект, фізичні вправи, високий рівень 
витривалості. 
 Annotation. Duration of maintainance of the attained training effect is 
certain, the method of the use of physical exercises is specified for maintenance 
high level of endurance of personnel of ships to influence of the marine tossing. 
 Key words: training effect, physical exercises, high level of endurance. 
 
77. Платонов С. И. 
Социально-педагогические аспекты формирования ценностных ориентаций 
личности в сфере физической культуры и спорта под влиянием спортивных 
зрелищ : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры”; [ спец.] 19.00.05 „Социальная 
психология” / Платонов Сергей Игоревич ; РНИИФК. – М., 1992. – 24 с. 
 Аннотация. Исследована специфика феномена „боления”. Феномен 
„боления” рассматривается как объективный процесс воздействия спорта в 
форме спортивного зрелища на ценностные ориентации личности. Впервые 
проблема агрессивности на стадионе рассматривается не с чисто 
психологических позиций, а с позиций социально-психологических. 
Выявлены особенности контингента, из которого рекрутируется 
„агрессивный” болельщик. 
 Ключевые слова: ценностные ориентации, педагогические аспекты, 
физическая культура и спорт, спортивные зрелища. 
 Анотація. Досліджена специфіка феномену „уболівання”. Феномен 
„уболівання” розглядається як об'єктивний процес дії спорту у формі 
спортивного видовища на ціннісні орієнтації особистості. Вперше проблема 
агресивності на стадіоні розглядається не з психологічних позицій, а з 
позицій соціально-психологічних. Виявлені особливості контингенту, з якого 
рекрутує „агресивний” уболівальник. 
 Ключові слова: ціннісні орієнтації, педагогічні аспекти, фізична 
культура і спорт, спортивні видовища. 
 Annotation. The specific of the phenomenon of „boleniya” is 
investigational. The phenomenon of „boleniya” is examined as an objective 
process of influence of sport in form sporting spectacle on the valued orientations 
of personality. First the problem of aggressiveness on a stadium is examined not 



from cleanly psychological positions, but from positions of social-psychological. 
The features of contingent which a „aggressive” fan rekrutiruetsya from are 
exposed. 
 Key words: valued orientations, pedagogical aspects, physical culture and 
sport, sporting spectacles. 
 
78. Плахтиенко В. А. 
Экспериментальное исследование некоторых закономерностей процесса 
формирования двигательных навыков : автореф. дис.… канд. пед. наук : 
[спец.] 735 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / В. А. Плахтиенко ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1969. – 
21 с. 
 Аннотация. Изучены закономерности формирования сложных 
профессиональных и прикладных двигательных навыков. Изучена 
взаимосвязь исследуемых навыков с некоторыми психофизиологическими и 
двигательными качествами человека. Изучена устойчивость двигательных 
навыков в экстремальных условиях и их взаимосвязь с некоторыми 
психофизиологическими и двигательными качествами человека. Разработана 
математическая модель с учетом индивидуальных психофизиологических и 
двигательных качеств человека.  
 Ключевые слова: процесс формирования двигательных навыков, 
устойчивость, индивидуальные двигательные качества человека. 
 Анотація. Вивчені закономірності формування складних професійних 
і прикладних рухових навичок. Вивчений взаємозв'язок досліджуваних 
навичок з деякими психофізіологічними і руховими якостями людини. 
Вивчена стійкість рухових навичок в екстремальних умовах і їх взаємозв'язок 
з деякими психофізіологічними і руховими якостями людини. Розроблена 
математична модель з урахуванням індивідуальних психофізіологічних і 
рухових якостей людини. 
 Ключові слова: процес формування рухових навиків, стійкість, 
індивідуальні рухові якості людини. 
 Annotation. Conformities to law of forming of difficult professional and 
applied motive skills are studied. Intercommunication of the probed skills is 
studied with some psikhofiziologicheskimi and motive qualities of man. Stability 
of motive skills in extreme terms and their intercommunication is studied with 
some motive qualities of man. A mathematical model is developed taking into 
account individual psikhofiziologicheskikh and motive qualities of man. 
 Key words: process of forming of motive skills, stability, individu 
 
79. Подольская Т. В. 
Оптимизация ориентировочной основы действий на этапе спортивного 
совершенствования : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Подольская Татьяна Валентиновна ; ГЦОЛИФК. – К., 1979. – 24 с. 



 Аннотация. Экспериментально исследованы пути педагогической 
организации ориентировочной основы двигательных действий при 
подготовке человека к высшей производительной деятельности в 
экстремальных условиях спортивных состязаний.  
 Ключевые слова: педагогическая организация ориентировочной 
основы двигательных действий, спортивные состязания. 
 Анотація. Експериментально досліджена педагогічна організація 
орієнтовної основи рухових дій під час підготовки людини до вищої 
продуктивної діяльності в екстремальних умовах спортивних змагань.  
 Ключові слова: педагогічна організація орієнтовної основи рухових 
дій, спортивні змагання. 
 Annotation. The ways of pedagogical organization of reference basis of 
motive actions are experimentally investigational at preparation of man to higher 
productive activity in the extreme terms of sporting contests.    
 Key words: pedagogical organization of reference basis of motive actions, 
sporting contests. 
 
80. Раджюкинас Д.-В. Ю. 
Управление подготовкой спортсменов старших разрядов в условиях ВУЗа (на 
примере легкой атлетики и лыжных гонок) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Раджюкинас 
Данелюс-Винцас Юозович ; КГИФК. – К., 1981. – 24 с. 

Аннотация. Предложена система подготовки студентов-спортсменов, 
тренирующихся в группах спортивного совершенствования по легкой 
атлетике и лыжным гонкам в условиях ВУЗа. Разработана методика, которая 
позволяет сочетать интенсивные занятия спортом с эффективной учебой 
студентов. Определены особенности адаптации организма студентов к 
разным физическим нагрузкам при сочетании умственных и физических 
нагрузок в условиях вуза. Обоснована эффективность такого годичного 
цикла, когда в подготовительном и на некоторых этапах соревновательного 
периодов тренировки проводятся 5–6 дней в неделю, в том числе 2–4 раза по 
две тренировки в день; разработан план-модель цикла тренировки. 
Исследована динамика физических качеств и функциональных возможностей 
организма студентов, тренирующихся с разными физическими нагрузками, 
на разных этапах спортивного совершенствования в трехлетнем макроцикле.  
 Ключевые слова: подготовка спортсменов, методика, интенсивные 
занятия, адаптация организма. 

Анотація. Запропонована система підготовки студентів-спортсменів, 
що тренуються в групах спортивного вдосконалення з легкої атлетики і 
лижним гонкам в умовах вузу. Розроблена методика, яка дозволяє 
поєднувати інтенсивні заняття спортом з ефективним навчанням студентів.  

Ключові слова: підготовка спортсменів, методика, інтенсивні заняття, 
адаптація організму. 



Annotation. The system of preparation of students-sportsmen, practicing in 
the groups of sporting perfection on track-and-field and ski races in the conditions 
of Institute of higher is offered. A method which allows to combine intensive 
employments sport with the effective studies of students is developed. The features 
of adaptation of organism of students are certain to the different physical loadings 
at combination of the mental and physical loadings in the conditions of institute of 
higher.  

Key words: preparation of sportsmen, method, intensive employments, 
adaptation of organism. 
 
81. Райцин Л. М. 
Влияние положения тела на проявление и тренировку силовых качеств : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13734 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” /Л. М. Райцин ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1972. – 27 с. 

Аннотация. Определена зависимость силы от положения тела. 
Определено влияние положения звеньев в одном суставе на силу в другом. 
Экспериментально обоснованы наиболее рациональные положения тела, при 
которых происходит большой прирост и перенос мышечной силы в процессе 
тренировки. 
 Ключевые слова: положение тела, тренировка силовых качеств, 
мышечная сила. 

Анотація. Визначена залежність сили від положення тіла. Визначений 
вплив положення ланок в одному суглобі на силу в іншому. 
Експериментально обґрунтовані найбільш раціональні положення тіла, при 
яких відбувається великий приріст і перенесення м'язової сили в процесі 
тренування.   

Ключові слова: положення тіла, тренування силових якостей, м'язова 
сила. 

Annotation. Dependence of force is certain on position of body. Influence of 
position of links is certain in one joint on force in other. The most rational 
positions are experimentally grounded bodies at which a large increase and transfer 
of myshechnoy force is in the process of training.   

Key words: position of body, training of power qualities, myshechnaya 
force. 
 
82. Резников Ю. А. 
Объективные критерии оценки эффективности техники в видах спорта с 
субъективной оценкой результатов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Резников Юрий Алексеевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1974. – 32 с. 

Аннотация. Определена степень объективности визуальных оценок 
технического мастерства спортсменов. Определена структура эстетических 
оценок в спорте (на примере гимнастики). Разработаны методы определения 
объективных критериев оценки спортивной техники. Экспериментально 



выявлены объективные критерии оценки техники отдельных акробатических 
упражнений. Теоретически обоснована проблема объективных критериев 
оценки эффективности технического мастерства в спорте. 
 Ключевые слова: техническое мастерство, спортсмены, оценка 
результатов, методы определения критериев. 

Анотація. Визначена ступінь об'єктивності візуальних оцінок 
технічної майстерності спортсменів. Визначена структура естетичних оцінок 
в спорті (на прикладі гімнастики). Розроблені методи визначення об'єктивних 
критеріїв оцінки спортивної техніки. Експериментально виявлені об'єктивні 
критерії оцінки техніки окремих акробатичних вправ. 

Ключові слова: технічна майстерність, спортсмени, оцінка результатів, 
методи визначення критеріїв. 

Annotation. The degree of objectivity of visual estimations of technical 
trade of sportsmen is certain. The structure of aesthetic estimations is certain in 
sport (on the example of gymnastics). The methods of determination of objective 
tests of estimation of sporting technique are developed. The objective tests of 
estimation of technique of separate acrobatic exercises are experimentally exposed. 

Key words: technical trade, sportsmen, estimation of results, methods of 
determination of criteria. 
 
83. Римар О. В. 
Історико-соціальні аспекти розвитку параолімпійського руху в Україні : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]  24.00.01 
„Олімпійський і професійний спорт” / Римар Ольга Василівна ; Львів. держ. 
ін-т фіз. культури. – Л., 2002. – 19 с. 

Анотація. Вперше у вітчизняній теорії спорту розкрито роль і місце 
параолімпійського руху в системі міжнародного спорту. Визначено 
передумови формування і розвитку організаційної структури інвалідного 
спорту в Україні. З’ясовано характерні особливості, основні тенденції та 
напрями розвитку параолімпійського руху в Україні. 

Ключові слова: параолімпійський рух, Параолімпійські ігри, спортивні 
організації інвалідів, організаційна структура, історико-соціальні аспекти, 
спортивний рух неповносправних в Україні. 

Аннотация. Обобщены историко-социальные аспекты 
функционирования спортивного движения инвалидов в Украине. 
Рассмотрена роль и значение параолимпийского движения в системе 
международного спорта, проанализированы предпосылки зарождения 
инвалидного спорта, генезис зарождения Параолимпийских игр, особенности 
проведения разнообразных международных спортивных состязаний среди 
инвалидов (летние, зимние Параолимпийские игры, Дефлимпийские игры, 
Специальные Олимпиады). 

Ключевые слова: параолимпийское движение, Параолимпийские игры, 
спортивные организации инвалидов, организационная структура, историко-
социальные аспекты, спортивное движение недееспособных в Украине. 



Annotation. The dissertation is dedicated to the vital problems of the 
development of paralympic sport. The work covers the role and importance of 
paralympic movement in the system of international sport. There are analysed the 
grounds of the conception of the invalid sport, the genesis of the conception of 
Paralympic Games and peculiarities of the holding various international sport 
competitions among disabled people. It is found that the competitions in the 
system of international sport for disabled people are held in the following 
categories of athletes: sportsman with the defects of sight, hearing and speech, with 
the defects of mental development, cerebral paralysis, with the injurings of spine 
and spinal marrow. 

Key words: paralympic movement, Paralympic Games, sport organizations 
of invalids, organization structure, historical and social aspects, sport movement of 
disabled people in Ukraine. 

 
84. Родионова Л. Ф. 
Система спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в районе : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Родионова Людмила Фирсовна ; ВНИИФК. – М., 1986. – 24 с.  

Аннотация. Проведен сравнительный анализ факторов и критериев, 
определяющих уровень развития массовой физической культуры и спорта; 
показана их взаимосвязь с системой организации спортивных соревнований и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в районе. Обоснована роль и 
место спортивных соревнований в организации учебно-педагогического 
процесса среди различных социально-демографических групп населения. 
Выявлены пути повышения роли планирования спортивных соревнований на 
основе соблюдения принципов преемственности по видам спорта и 
соподчиненности по срокам их проведения организациями различного 
уровня. Разработана единая система спортивных соревнований и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в районе. Апробированная на 
практике система спортивных соревнований и физкультурно-
оздоровительных соревнований в районе позволяют обеспечить единство 
соревновательной деятельности в учебных, трудовых коллективах, по месту 
жительства, на спортивных сооружениях, в местах массового отдыха и 
районном звене в целом.  

Ключевые слова:  система спортивных соревнований, развитие 
массовой физической культуры, анализ факторов, единая система 
спортивных соревнований. 

Анотація. Проведений порівняльний аналіз чинників і критеріїв, що 
визначають рівень розвитку масової фізичної культури і спорту; показаний їх 
взаємозв'язок з системою організації спортивних змагань і фізкультурно-
оздоровчих заходів в районі. Обґрунтовані роль і місце спортивних змагань в 
організації навчально-педагогічного процесу серед різних соціально-
демографічних груп населення. 



Ключові слова:  система спортивних змагань, розвиток масової 
фізичної культури, аналіз чинників, єдина система спортивних змагань. 

Annotation. The comparative analysis of factors and criteria, determining 
the level of development of mass physical culture and sport is conducted; their 
intercommunication is rotined with the system of organization of sporting 
competitions and athletic-health measures in a district. A role and place of sporting 
competitions is grounded in organization of educational-pedagogical process 
among the different social-demographic groups of population. 

Key words:  system of sporting competitions, development of mass physical 
culture, analysis of factors, single system of sporting competitions. 
УДК 796.093.1+796.034.2(71) 
 
85. Рувинский Л. И. 
Пути оптимизации соотношения физической и тактической подготовки 
спортсмена в скоростно-силовых видах спорта (на примере тяжелой атлетики 
и метания копья) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория 
и методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая 
методику лечебной физкультуры)” / Рувинский Лев Исаевич ; ГЦОЛИФК. – 
М., 1980. – 20 с. 

Аннотация. Экспериментально обоснован методический подход в 
управлении тренировочным процессом, способствующий оптимизации 
соотношения физической и технической подготовки спортсмена в годичном 
цикле. Уточнены отдельные вопросы дозирования тренировочной нагрузки и 
педагогического контроля состояния атлета. 
 Ключевые слова: физическая, тактическая подготовка, спортсмены, 
методический поход, тяжелая атлетика, метанин копья. 

Анотація. Експериментально обґрунтований методичний підхід в 
управлінні тренувальним процесом, який сприяє оптимізації співвідношення 
фізичної і технічної підготовки спортсмена в річному циклі.  

Ключові слова: фізична, тактична підготовка, спортсмени, методичний 
похід, важка атлетика, метанін списи. 

Annotation. Methodical approach is experimentally grounded in training 
process control, cooperant optimization of correlation of physical and technical 
preparation of sportsman in the circannual loop. The separate questions of dosage 
of the training loading and pedagogical control of the state of athlete are specified. 
 Key words: physical, tactical preparation, sportsmen, methodical hike, heavy 
athletics, metanin spears. 

 
86. Ручко В. А. 
Исследование возможностей осуществления воспитывающего обучения в 
ДЮСШ : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.734 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / В. А. Ручко ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1971. – 21 с. 



Аннотация. Обоснована необходимость сделать спорт 
воспитывающей силой, процесс тренировок превратить в воспитательный 
процесс, тренера – в воспитателя, идейного руководителя юных спортсменов. 
 Ключевые слова: спорт, обучение, процесс тренировки, 
воспитательный процесс. 

Анотація. Обґрунтована необхідність зробити спорт виховуючою 
силою, процес тренувань перетворити на виховний процес, тренера – у 
вихователя, ідейного керівника юних спортсменів.   

Ключові слова: спорт, вчення, процес тренування, виховний процес. 
Annotation. A necessity to do sport educative force, process of trainings to 

convert into an educate process, is grounded, trainer – in an educator, ideological 
leader of young sportsmen.   

Key words: sport, teaching, training process, educate process. 
 

87. Рышковски В. 
Принципы совершенствования организации специализированных 
спортивных клубов как объектов подготовки олимпийского резерва в 
Польской Народной Республике : автореф. дис. …  канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Рышковски 
Войцех ; КГИФК. – К., 1983. – 24 с. 

Аннотация. Обоснован принцип совершенствования деятельности 
клубов, при котором в отличие от прежних подходов (целевых, структурных, 
структурно-функциональных) за основу взята необходимость обеспечить 
развитие основных видов спортивно-педагогической деятельности. 
Обоснована ориентация на рабочие процессы как факторы, задающие 
требования к функциональным местам, которые, в свою очередь, определяют 
конкретную структуру клуба. Впервые использован метод проведения 
имитационных и ситуационных игр. Обоснована возможность снижения 
отрицательного эффекта автономности клубов путем приобщения их к 
комплексной целевой программе. Выяснены существенные затруднения, 
присущие организации подготовки спортсменов высокой квалификации в 
ПНР. 
 Ключевые слова: специализированные спортивные клубы, 
организация, подготовка олимпийского резерва, Польская Народная 
Республика. 

Анотація. Обґрунтований принцип удосконалення діяльності клубів, 
при якому на відміну від колишніх підходів (цільових, структурних, 
структурно-функціональних) за основу узята необхідність забезпечити 
розвиток основних видів спортивно-педагогічної діяльності. Обґрунтована 
орієнтація на робочі процеси як чинники, що формують вимоги до 
функціональних місць, які, у свою чергу, визначають конкретну структуру 
клубу. Вперше використаний метод проведення імітаційних і ситуаційних 
ігор. Обґрунтована можливість зниження негативного ефекту автономності 
клубів шляхом залучення їх до комплексної цільової програми.  



Ключові слова: спеціалізовані спортивні клуби, організація, підготовка 
олімпійського резерву, Польська Народна Республіка. 

Annotation. Principle of perfection of activity of clubs is grounded, at which 
unlike former approaches (having a special purpose, structural, structural-
functional) for basis a necessity to provide development of basic types of sporting-
pedagogical activity is taken. An orientation is grounded on workings processes as 
factors, questioner requirements to the functional places, which, in same queue, 
determine the concrete structure of club. The method of leadthrough of imitation 
and situatioonal games is first used. Possibility of decline of subzero effect of 
noninteraction of clubs is grounded by attaching them to the complex having a 
special purpose program. Substantial difficulties, inherent organizations of 
preparation of sportsmen of high qualification, are found out in PNR.   

Key words: specialized sporting clubs, organization, preparation of olympic 
reserve, Polish Folk Republic. 

 
88. Рязанов А. Г. 
Развитие быстроты локомоторных движений спортсменов с использованием 
тренажерных и электростимуляционных средств : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физиечского воспитания и 
спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / 
Рязанов Анатолий Гаврилович ; ВНИИФК. – М., 1984. – 26 с. 

Аннотация. Разработан принципиально новый тренажер „бегущая 
дорожка”, позволяющий осуществить методический прием уменьшения 
передвигаемой массы, с помощью которого увеличивается скорость 
локомоторных движений легкоатлетов. Впервые теоретически показано, с 
помощью каких механизмов увеличивается скорость бега при использовании 
тякового усилия вверх. Изучено влияние методических приемов 
„облегчающего лидирования” на скорость локомоторного движения 
легкоатлетов, разработаны методики, позволяющие путем подбора внешних 
условий, действующих на спортсмена, осуществлять коррекцию элементов 
двигательной структуры локомоции при формировании и совершенствовании 
двигательного навыка. Проведена экспериментальная проверка выделенных 
средств и методов с использованием широкого круга педагогических 
воздействий, которая определила насущную потребность в дальнейшем 
внедрении в практику разработанных нетрадиционных средств и методов для 
развития быстроты легкоатлетических локомоций. 
 Ключевые слова: методический прием уменьшения передвигаемой 
массы, скорость локомоторных движений легкоатлетов, механизмы 
увеличивается скорости бега. 

Анотація. Розроблений принципово новий тренажер „біжуча доріжка”, 
який дозволяє здійснити методичний прийом зменшення пересувної маси, за 
допомогою якого збільшується швидкість локомоторних рухів легкоатлетів. 
Уперше теоретично показано, за допомогою яких механізмів збільшується 
швидкість бігу під час використання тякового зусилля угору.  



Ключові слова: методичний прийом зменшення пересувної маси, 
швидкість локомоторних рухів легкоатлетів, механізми збільшення 
швидкості бігу. 

Annotation. An on principle new trainer is developed „hurrying path”, 
allowing to carry out the methodical reception of diminishing of the moved mass, 
which speed of lokomotornykh motions of athletes is increased by. It is first 
rotined in theory, by what mechanisms speed at run at the use of tyakovogo effort 
is increased upwards.  

Key words: methodical reception of diminishing of the moved mass, speed 
of lokomotornykh motions of athletes, mechanisms increased speed at run. 
УДК 796.012.13+796.015.1+796.422.12 
 
89. Садовски Ежи. 
Перенос тренированности в циклических и ациклических упражнениях 
большой мощности : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортитвной тренировки” / 
Садовски Ежи ; ГЦОЛИФК. – М., 1986. – 23 с. 

Аннотация. Получены данные о возможностях, характере и 
количественном выражении переноса тренированности в циклических и 
ациклических упражнениях аналогичной – большой мощности. 
 Ключевые слова: циклические, ациклические упражнения, перенос 
тренированности, мощность. 

Анотація. Отримані дані про можливість, характер і кількісне 
вираження перенесення тренованості в циклічних і ациклічних вправах 
аналогічної – великої потужності.   

Ключові слова: циклічні, ациклічні вправи, перенесення тренованості, 
потужність. 

Annotation. Information is got about possibilities, character and quantitative 
expression of transfer trained in cyclic and acyclic exercises of analogical – large 
power.   

Key words: cyclic, acyclic exercises, transfer of trained, power. 
 

90. Салтыков В. А. 
Международное рабочее спортивное движение после второй мировой войны 
(1946–1970) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 130004 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
В. А. Салтыков ; ГЦОЛИФК. – М., 1974. – 23 с. 

Аннотация. Исследованы закономерности рабочего спортивного 
движения на современном этапе, определены его перспективы, место и роль. 
 Ключевые слова: международное рабочее спортивное движение, 
закономерности, перспективы, роль, место. 

Анотація. Досліджено закономірності робочого спортивного руху на 
сучасному етапі, визначені його перспективи, місце і роль.   

Ключові слова: міжнародний робочий спортивний рух, закономірності, 
перспективи, роль, місце. 



Annotation. Conformities to law of working sporting motion are 
investigational on the modern stage, his prospects, place and role, are certain. 
 Key words: international working sporting motion, conformities to law, 
prospects, role, place. 

 
91. Свинцов Л. Л. 
Спортивное соревнование как средство педагогического воздействия на 
формирование активного отношения населения к физической культуре и 
спорту : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая 
методику лечебной физкультуры)” / Свинцов Леонид Леонидович ; 
ВНИИФК. – М., 1982. – 21 с. 

Аннотация. Разработаны основные методологические проблемы и 
подходы изучения спортивных соревнований. Впервые выявлен конкретный 
механизм воспитательного воздействия спортивных соревнований. Раскрыта 
роль соревнований в приобщении населения к активным занятиям 
физическими упражнениями и спортом. Разработаны рекомендации по 
совершенствованию организации спортивных соревнований для усиления 
воспитательной работы с населением на спортивных аренах, оптимизации 
планирования системы спортивных соревнований, которые могут быть 
использованы в практической деятельности организаторов спортивных 
соревнований, коллективов физической культуры и т.д. 
 Ключевые слова: спортивное соревнование, педагогическое 
воздействие, физическая культура и спорт, формирование отношения. 

Анотація. Розроблені основні методологічні проблеми і підходи 
вивчення спортивних змагань. Уперше виявлений конкретний механізм 
виховної дії спортивних змагань. Розкрита роль змагань в залученні 
населення до активних занять фізичними вправами і спортом. 

Ключові слова: спортивне змагання, педагогічна дія, фізична культура і 
спорт, формування відношення. 

Annotation. Basic methodological problems and approaches of study of 
sporting competitions are developed. The concrete mechanism of an educate 
influence of sporting competitions is first exposed. The role of competitions is 
exposed in attaching of population to active employments by physical exercises 
and sport. 

Key words: sporting competition, pedagogical influence, physical culture 
and sport, forming of relation. 
 
92. Сегал Ю. П. 
Идеалы и ценности олимпизма как средство повышения эффективности 
работы по коммунистическому воспитанию школьников старших классов : 
автореф. дис. … канд. пед. наук / Сегал Юлия Петровна ; ГЦОЛИФК. – М., 
1990. – 23 с. 

Аннотация. Выяснено состояние работы по использованию идеалов и 
ценностей олимпизма в процессе воспитания школьников старших классов и 



определены пути повышения эффективности такой работы. Предложена 
классификация форм и методов „олимпийского воспитания”, 
сформулированы методические принципы по организации такой работы с 
учащимися старших классов. 
 Ключевые слова: олимпизм, ценности, идеалы, школьники старших 
классов. 

Анотація. З'ясований стан роботи з використання ідеалів і цінностей 
олімпізма в процесі виховання школярів старших класів і визначені шляхи 
підвищення ефективності такої роботи. Запропонована класифікація форм і 
методів „олімпійського виховання”, сформульовані методичні принципи з 
його організації з учнями старших класів.   

Ключові слова: олімпізм, цінності, ідеали, школярі старших класів. 
Annotation. The state of work on the use of ideals and values of olimpizma 

is found out in the process of education of schoolboys of senior classes and the 
ways of increase of efficiency of such work are certain. Classification of forms and 
methods of „olympic education” is offered, methodical principles are formulated 
on organization of such work with a student senior classes.   

Key words: olimpizm, values, ideals, schoolboys of senior classes. 
 

93. Сергеев С. Н. 
Управление совершенствованием сенсорно-перцептивной организации 
личности при тренировке квалифицированных спортсменов : автореф. дис. 
… канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки” / Сергеев Сергей Николаевич ; 
КГИФК. – К., 1985. – 23 с. 

Аннотация. Впервые раскрыта психологическая структура сенсорно-
перцептивной организации личности квалифицированных гимнасток, 
выделены наиболее важные для результативности их спортивной 
деятельности специализированные формы сенсорно-перцептивных 
проявлений. 
 Ключевые слова: подготовка квалифицированных спортсменов, 
психологическая структура, результативность спортивной деятельности. 

Анотація. Уперше розкрита психологічна структура сенсорно-
перцептивної організації особи кваліфікованих гімнасток, виокремлені 
найбільш важливі для результативності їх спортивної діяльності 
спеціалізовані форми сенсорно-перцептивних проявів.   

Ключові слова: підготовка кваліфікованих спортсменів, психологічна 
структура, результативність спортивної діяльності. 

Annotation. The psychological structure of sensorno-perceptivnoy 
organization of personality of kvalificirovannnykh gymnasts is first exposed, the 
most essential are selected for effectiveness of their sporting activity the 
specialized forms of sensorno-perceptivnykh displays.   

Key words: preparation of skilled sportsmen, psychological structure, 
effectiveness of sporting activity. 

 



94. Серебряков А. В. 
Современный профессиональный спорт США : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Серебряков Александр Владимирович ; ГДОИФК 
им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1976. – 19 с. 

Аннотация. Проанализированы антитрестовское законодательство 
Шермана и профессиональный спорт, взаимоотношения конгресса США и 
монополий профессионального спорта, основные стороны экономической 
политики клубов и лиг, их организационная и административная структуры, 
трудовые отношения в профессиональном спорте, структура рынка рабочей 
силы, экономическое и социальное положение профессионалов. 
 Ключевые слова: современный профессиональный спорт, 
законодательство, экономическая политика, США. 

Анотація. Проаналізовано антитрестове законодавство Шермана і 
професійний спорт, стосунки конгресу США і монополій професійного 
спорту, основні сторони економічної політики клубів і ліг, їх організаційна і 
адміністративна структури, трудові відносини в професійному спорті, 
структура ринку робочої сили, економічний і соціальний стан професіоналів. 
 Ключові слова: сучасний професійний спорт, законодавство, 
економічна політика, США. 

Annotation. The antitrust legislation of Sherman and professional sport is 
analysed, interrelation of congress and monopolies of professional sport the USA, 
basic sides of economic policy of clubs and leagues, their organizational and 
administrative structures, labour relations in professional sport, structure of market 
of labour force, economic and social position of professionals.   

Key words: modern professional sport, legislation, economic policy, USA. 
 

95. Скитович Г. Н. 
Современное международное студенческое спортивное движение (история, 
организация, проблемы) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 
(включая методику лечебной физкультуры)” / Скитович Галина Николаевна ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1985. – 20 с. 

Аннотация. Подвергнута тщательному историко-теоретическому 
анализу полувековая практика международного студенческого спортивного 
движения, как значимого социального явления; определены основные 
закономерности его развития, место и роль в современном международном 
спортивном движении. Обобщен опыт борьбы студенческих спортивных 
организаций Советского Союза и социалистических стран за единство и 
демократизацию международного студенческого спортивного движения 
против проводников буржуазных идейно-политических концепций, 
представляющих в его руководстве реакционные круги ряда 
капиталистических стран. 
 Ключевые слова: современное международное студенческое 
спортивное движение, истори, организация. 



Анотація. В історико-теоретичному аспекті проаналізована 
півстолітня практика міжнародного студентського спортивного руху, як 
значущого соціального явища; визначені основні закономірності його 
розвитку, місце і роль в сучасному міжнародному спортивному русі. 
Узагальнений досвід боротьби студентських спортивних організацій 
Радянського Союзу і соціалістичних країн за єдність і демократизацію 
міжнародного студентського спортивного руху проти буржуазних ідейно-
політичних концепцій. 

Ключові слова: сучасний міжнародний студентський спортивний рух, 
історі, організація. 

Annotation. Semi-centennial practice of international student sporting 
motion is exposed to the careful istoriko-theoretical analysis, as the meaningful 
social phenomenon; basic conformities to law of his development, place and role, 
are certain in modern international sporting motion. Experience of fight of student 
sporting organizations of Soviet Union and socialistic countries is generalized for 
unity and democratization of international student sporting motion against the 
explorers of bourgeois ideological and political conceptions.  

Key words: modern international student sporting motion, istori, 
organization. 

 
96. Соломонко А. В. 
Эффективные средства и методы развития силовых и скоростно-силовых 
качеств мальчиков младшего школьного возраста : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Соломонко Александр Васильевич ; КГИФК. – К., 
1989. – 24 с. 

Аннотация. Обусловлено определение величин облегчения условий 
выполнения силовых и скоростно-силовых упражнений для 
дифференцированного развития данных качеств у мальчиков этого возраста. 
Определены групповые и индивидуальные рекомендации по методике 
развития силовых и скоростно-силовых качеств при облегчении условий 
выполнения соответствующих упражнений. 
 Ключевые слова: силовые и скоростные качества, эффективные 
средства и методы развития, мальчики младшего школьного возраста. 

Анотація. Обумовлено визначення величин полегшення умов 
виконання силових і швидкісно-силових вправ для диференційованого 
розвитку даних якостей у хлопчиків цього віку. Визначені групові і 
індивідуальні рекомендації з методики розвитку силових і швидкісно-
силових якостей при полегшенні умов виконання відповідних вправ. 
 Ключові слова: силові і швидкісні якості, ефективні засоби і методи 
розвитку, хлопчики молодшого шкільного віку. 

Annotation. Determination of sizes of facilitation of terms of 
implementation of power and speed-power exercises is conditioned for the 
differentiated development of these qualities for the boys of this age. Group and 
individual recommendations are certain on the method of development of power 



and speed-power qualities at the facilitation of terms of implementation of the 
proper exercises.   

Key words: power and speed qualities, effective facilities and methods of 
development, boys of midchildhood. 
УДК 370-4:796-053.2 
 
97. Сумарукова Н. М. 
Критерии и способы воспитательной работы в СДЮШОР : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки” / Сумарукова Надежда Матвеевна ; Моск. обл. гос. 
ин-т физ. культуры. – М., 1986. – 22 с. 

Аннотация. Применена общепедагогическая концепция оптимизации 
к процессу воспитания юных спортсменов в условиях СДЮШОР на основе 
использования критериев, связанных с гностическо-диагностической 
деятельностью тренера при руководстве коллективом юных спортсменов. 
 Ключевые слова: воспитательная работа, критерии, способы, 
педагогическая концепция, диагностическая деятельность. 

Анотація. Застосована загальнопедагогічна концепція оптимізації до 
процесу виховання юних спортсменів в умовах СДЮШОР на основі 
використання критеріїв, пов'язаних з гностично-діагностичною діяльністю 
тренера під час керівництва колективом юних спортсменів.   

Ключові слова: виховна робота, критерії, способи, педагогічна 
концепція, диагностична діяльність. 

Annotation. Сonception of optimization is applied to the process of 
education of young sportsmen in the conditions of SDYUSHOR on the basis of the 
use of criteria, related to gnostic-diagnostic activity of trainer at managing the 
collective of young sportsmen.   

Key words: educate work, criteria, methods, pedagogical conception, 
diagnostic activity. 
 
98. Твердохлеб Е. Ф. 
Нормативные требования и методика подготовки значкистов комплекса ГТО 
ІІ ступени в беге на выносливость : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Твердохлеб Елена 
Федоровна ; ВНИИФК. − М., 1990. – 24 с. 

Аннотация. Разработаны эргометрические критерии отбора дистанций 
в беге на выносливость. Разработана методика подготовки разнородных по 
составу групп студентов с однонаправленным тренировочным эффектом к 
выполнению норм комплекса ГТО в беге на выносливость. 
 Ключевые слова: нормативные требования, методика подготовки, 
дистанции в беге на выносливость. 

Анотація. Розроблені ергометричні критерії відбору дистанцій в бігу 
на витривалість. Розроблена методика підготовки різнорідних за складом 



груп студентів з однонаправленим тренувальним ефектом до виконання норм 
комплексу ГПО в бігу на витривалість.   

Ключові слова: нормативні вимоги, методика підготовки, дистанції в 
бігу на витривалість. 

Annotation. The ergometric criteria of selection of distances are developed 
in at run on endurance. The method of preparation of heterogeneous on 
composition of groups students is developed with an odnonapravlennym training 
effect to implementation of norms of complex GTO in at run on endurance. 
 Key words: normative requirements, method of preparation, distances in at 
run on endurance. 
УДК 796.011.1-057.875 
 
99. Тер-Ованесян И. А. 
Исследование некоторых путей индивидуализации тренировочного процесса 
у спортсменов высокой квалификации : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13734 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Тер-Ованесян И. А. ; ГЦОЛИФК. − М., 1971. – 23 с. 

Аннотация. Исследована динамика изменения текущего состояния 
спортсмена в течение тренировочного цикла, взаимосвязь между 
тренировочными нагрузками и текущими изменениями функционального 
состояния спортсмена. Дана оценка эффективности различных вариантов 
построения тренировочных микроциклов. 
 Ключевые слова: индивидуализация тренировочного процесса, 
спортсмены высокой квалификации, тренировочные нагрузки, 
функциональное состояние. 

Анотація. Досліджена динаміка зміни поточного стану спортсмена 
протягом тренувального циклу, взаємозв'язок між тренувальними 
навантаженнями і змінами функціонального стану спортсмена. Оцінена 
ефективності різних варіантів побудови тренувальних мікроциклів.   

Ключові слова: індивідуалізація тренувального процесу, спортсмени 
високої кваліфікації, тренувальні навантаження, функціональний стан. 

Annotation. The dynamics of change of current status of sportsman is 
investigational during a training cycle, intercommunication between the trainings 
loadings and current changes of the functional state of sportsman. The estimation 
of efficiency of different variants of construction of trainings mikrociklov is Given. 
 Key words: individualization of training process, sportsmen of high 
qualification, trainings loadings, functional state. 

 
100.  Томашевський В. В. 
Історія і тенденції розвитку програми сучасних олімпійських ігор : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і 
професійний спорт” / Томашевський Володимир Васильович ; Держ. наук.-
дослід. ін-т фіз. культури і спорту. – К., 2002. – 20 с.  

Анотація. Уперше проаналізовано всю сукупність факторів, що 
зумовлюють формування програми Олімпійських ігор за всю історію 



розвитку сучасного олімпійського спорту, визначено їхню роль у формуванні 
програм Олімпійських ігор, виділено етапи розвитку програми Олімпійських 
ігор за переважним впливом окремих факторів, визначено перспективи 
розвитку програми Олімпійських ігор на найближчі роки. 

Ключові слова: програма Олімпійських ігор, вид спорту, вид змагань, 
Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародна спортивна федерація, 
Національний олімпійський комітет, Організаційний комітет Олімпійських 
ігор, економічні фактори, політико-ідеологічні фактори, емансипація жінок. 

Аннотация. Впервые проанализированы факторы, определяющие 
формирование программы Олимпийских игр за всю историю развития 
современного олимпийского спорта.  

Ключевые слова: программа Олимпийских игр, вид спорта, вид 
соревнований, Международный олимпийский комитет, Международная 
спортивная федерация, Национальный олимпийский комитет, 
Организационный комитет Олимпийских игр, экономические факторы, 
политико-идеологические факторы, эмансипация женщин. 

Annotation. The research has been aimed at studying the peculiarities of the 
Olympic programme formation in historical aspect, determining the factors which 
effect its formation and eliciting trends and perspectives of its development. 
Historical analysis of formation and development of the modem Olympic games 
programme being one of the major components of the Olympic sports has been 
executed. 

Key  words: programme of the Olympic games, sport, event, the 
International Olympic Committee, International Sports Federation, National 
Olympic Committee, Olympic games organizing committee, economic factors, 
political and ideological factors, emancipation of women. 
УДК 796.071.5 
 
101. Трескин А В. 
Международные связи спортсменов Советского Союза и североевропейских 
стран (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия) 1917–1967 гг. : автореф. дис. 
… канд. пед. наук : [спец.] 13.734 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки” / А. В. Трескин ; ГЦОЛИФК. – М., 
1971. – 15 с. 
 Аннотация. Изучено возникновение и развитие международных 
связей советских спортсменов с рабочими спортивными организациями и 
национальными спортивными объединениями североевропейских стран, 
исследованы формы связей между спортсменами СССР и североевропейских 
стран. 
  Ключевые слова: возникновение и развитие международных связей 
советских спортсменов, формы связей между спортсменами. 
 Анотація. Вивчено виникнення і розвиток міжнародних зв'язків 
радянських спортсменів з робочими спортивними організаціями і 
національними спортивними об'єднаннями північноєвропейських країн; 



досліджені форми зв'язків між спортсменами СРСР і північноєвропейських 
країн.    

Ключові слова: виникнення і розвиток міжнародних зв'язків 
радянських спортсменів, форми зв'язків між спортсменами. 

Annotation. An origin and development of international connections of 
soviet sportsmen is studied with workings sporting organizations and national 
sporting associations of the NorthEuropean countries, the forms of connections are 
investigational between the sportsmen of the USSR and NorthEuropean countries.  
 Key words: origin and development of international connections of soviet 
sportsmen, forms of connections between sportsmen. 

 
102. Фаиз Саид Одталла Абу Арида. 
Сравнительная эффективность основных средств физической подготовки 
юношей 12–16 лет : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Фаиз Саид Одталла Абу Арида ; ГЦОЛИФК. − М., 1987. – 22 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснованы различия в динамике 
физической подготовленности школьников 12–16 лет, занимающихся и не 
занимающихся спортом. Установлено, что у юных спортсменов на характер 
динамики влияют двигательный возраст и тип физических упражнений. 
Определены особенности факторной структуры физической 
подготовленности в зависимости от возраста и вида спорта, которым 
занимаются юноши. Исследована эффективность некоторых средств легкой 
атлетики, футбола и спортивных игр для совершенствования физической 
подготовленности. 
 Ключевые слова: средства физической подготовки, юноши 12–16 лет, 
физические упражнения. 
 Анотація. Експериментально обґрунтовані відмінності в динаміці 
фізичної підготовленості школярів 12–16 років, що займаються і не 
займаються спортом. Встановлено, що у юних спортсменів на характер 
динаміки впливають руховий вік і тип фізичних вправ. Визначені 
особливості факторної структури фізичної підготовленості залежно від віку і 
вигляду спорту, яким займаються хлопці. Досліджена ефективність деяких 
засобів легкої атлетики, футболу і спортивних ігор для вдосконалення 
фізичної підготовленості.   
 Ключові слова: засоби фізичної підготовки, хлопці 12–16 років, фізичні 
вправи. 
 Annotation. Distinctions are experimentally grounded in the dynamics of 
physical preparedness of schoolboys 12–16 years, gettings busy and not going in 
for sports. It is set that for young sportsmen motive age and type of physical 
exercises influence on character of dynamics. The features of factor structure of 
physical preparedness are certain depending on age and type of sport which youths 
are engaged in. Efficiency of some facilities of track-and-field is investigational, 
football and sporting games for perfections of physical preparedness.   



 Key words: facilities of physical preparation, youths 12–16 years, physical 
exercises. 
 
103. Федосов В. Е. 
Особенности построения общефизической тренировки мужчин 25–35 лет, 
занятых физическим трудом в условиях высокогорья : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Федосов Виктор Евгеньевич ; ГЦОЛИФК. – М., 
1988. – 20 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована методика тренировочных 
занятий по типу ОФП с контингентом мигрантов, работающих в условиях 
высокогорья. 
 Ключевые слова: тренировка, мужчины, физический труд. 
 Анотація. Експериментально обґрунтована методика тренувальних 
занять за типом ЗФП з контингентом мігрантів, що працюють в умовах 
високогір'я.   
 Ключові слова: тренування, чоловіки, фізична праця. 
 Annotation. The method of trainings employments is experimentally 
grounded on the type of body-conditioning with the contingent of migrantov, 
workings in the conditions of high mountains.   
 Key words: training, men, manual labour. 
 
104. Хачатрян О. В. 
Управление тренировочным процессом десятиборцев высокой квалификации 
на основе контроля уровня их скоростно-силовой подготовленности : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Хачатрян Оник 
Вартанович ; ГЦОЛИФК. – М., 1984. – 23 с. 
 Аннотация. Впервые разработан методический подход к 
программированию содержания тренировки десятиборцев в недельном цикле 
и управлению тренировочным процессом по данным объективного контроля 
динамики состояния спортсмена. 
 Ключевые слова: управление, тренировочный процесс, методический 
подход. 
 Анотація. Уперше розроблений методичний підхід до програмування 
змісту тренування десятиборців в тижневому циклі і управління 
тренувальним процесом за даними об'єктивного контролю динаміки стану 
спортсмена.   
 Ключові слова: управління, тренувальний процес, методичний підхід. 
 Annotation. The methodical going is first developed near programming of 
maintenance of training of decathlon competitors in the a week's loop and training 
process control from data of objective control of dynamics of the state of 
sportsman.   
 Key words: management, training process, methodical approach. 
 



105. Чекмарьова Н. Г. 
Критерії спортивного відбору дітей і підлітків за показниками розвитку 
психомоторних здібностей : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Чекмарьова 
Наталя Григорівна ; Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культурі і спорту. – 
Д., 2009. – 20 с. 
 Анотація. Уперше визначено нормативи оцінки розвитку 
психомоторних здібностей дітей і підлітків у віці 7–14 років; уперше 
знайдено генетичні маркери розвитку психомоторних здібностей у хлопців; 
уперше визначено показники рівня розвитку психомоторних здібностей у 
спортсменів високого класу. 
 Ключові слова: критерії відбору, діти, розвиток здібностей. 
 Аннотация. Определены критерии спортивного отбора детей и 
подростков по показателям развития психомоторных способностей. 
Экспериментально определены онтогенетические особенности развития 
таких психомоторных способностей, как способности к пространственной 
ориентации, способности к восприятию и дифференциации временных и 
силовых параметров движения, восприятию ритма движений. 
 Ключевые слова: критерии отбора, дети, развитие способностей. 
 Annotation. The criteria of sporting selection of children and teenagers are 
certain on the indexes of development of psikhomotornykh capabilities. The 
ontogenetic features of development of such psychical motor capabilities, as 
capacities, are experimentally certain for a spatial orientation, capacity for 
perception and differentiation of temporal and power parameters of motion, to 
perception of rhythm of motions.   
 Key words: criteria of selection, children, development of capabilities. 
УДК 796-053:154 
 
106. Чепик В. Д. 
Экспериментальное обоснование методов программированного управления 
срочным тренировочным процессом : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13734 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / В. Д. Чепик ; ГЦОЛИФК. – М., 1969. – 24 с. 
 Аннотация. Разработаны характеристики методов кардиолидирования. 
Осуществлены пробные тренировки спортсменов с помощью 
автокардиолидера. 
 Ключевые слова: методы программированного управления, 
тренировочный процесс. 
 Анотація. Розроблені характеристики методів кардіолідера. Здійснені 
пробні тренування спортсменів за допомогою автокардіолідера.   
 Ключові слова: методи програмованого управління, тренувальний 
процес. 
 Annotation. Descriptions of methods of kardiolidera are developed. The trial 
trainings of sportsmen are carried out by avtokardiolidera.   
 Key words: methods of the programed management, training process. 



107. Черешнева Л. Я. 
Особенности развития скоростно-силовых качеств у девочек и девушек в 
связи с их возрастом и спортивной подготовленностью (на примере 
гимнастических прыжков): автореф. дис. … канд. пед. наук / 
Л. Я. Черешнева ; НИИ возрастной физиологии и физ. воспитания. – М., 
1966. – 24 с. 
 Аннотация. Изучены особенности развития скоростно-силовых 
качеств у девочек и девушек школьного возраста, систематически 
занимающихся спортом. Определены рациональные средства и методы 
скоростно-силовой подготовки юных гимнасток. 
 Ключевые слова:  физические качества, девочки, девушки, спортивная 
подготовка. 
 Анотація. Вивчені особливості розвитку швидкісно-силових якостей у 
дівчаток і дівчат шкільного віку, що систематично займаються спортом. 
Визначені раціональні засоби і методи швидкісно-силової підготовки юних 
гімнасток.   
 Ключові слова:  фізичні якості, дівчатка, дівчата, спортивна підготовка. 
 Annotation. The features of development of speed-power qualities are 
studied for girls and girls of school age, systematic going in for sports. Rational 
facilities and methods of speed-power preparation of young gymnasts are certain. 
 Key words:  physical qualities, girls, girls, sporting preparation. 
 
108. Черкасов Ю. М. 
Методы прогнозирования спортивных достижений в олимпийских видах 
спорта : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры (включая методику лечебной 
физкультуры)” / Черкасов Юрий Михайлович ; ВНИИФК. – М., 1983. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые проведен анализ многолетней динамики лучших 
спортивных достижений по 29 дисциплинам легкой атлетики, по 22 
дистанциям плавания. Выявлена специфика развития результатов в 
зависимости от особенностей их развития во времени. Впервые на 
спортивном материале применены метод Фостера-Стюарта, пошаговый 
полиномиальный регрессионный анализ. Это позволило разработать 
алгоритм обоснования глубины ретроспекции при прогнозировании 
спортивных результатов, сформулировать организационно-методические 
принципы прогнозирования спортивных достижений в структуре 
комплексных целевых программ подготовки спортсменов. Экспериментально 
обоснована эффективность методов прогнозирования соотношения сил в 
дисциплинах и видах спорта, применение которых способствует принятию 
научно обоснованных организационно-управленческих решений при 
подготовке спортсменов. 
 Ключевые слова: прогнозирование, спортивные достижения, виды 
спорта. 



 Анотація. Уперше проведений аналіз багатолітньої динаміки кращих 
спортивних досягнень за 29 дисциплінами легкої атлетики, за 22 дистанціями 
плавання. Виявлена специфіка розвитку результатів залежно від 
особливостей їх розвитку в часі.  
 Ключові слова: прогнозування, спортивні досягнення, види спорту. 
 Annotation. The analysis of long-term dynamics of the best sporting 
achievements is first conducted for to 29 disciplines of track-and-field, for to 22 
distances of swimming. The specific of development of results is exposed 
depending on the features of their development in time.  
 Key words: prognostication, sporting achievements, types of sport. 
УДК 796.092+796.015 
 
109. Черкашин Р. Є. 
Методика навчання силових фізичних вправ студентів вищих навчальних 
закладів у позааудиторній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 „Теорія та методика навчання (фізична культура, основи 
здоров′я)” / Черкашин Роман Євгенович ; Волин. нац. ун-т імені Лесі 
Українки. – Луцьк, 2011. – 19 с. 
 Анотація. Уперше розроблено методику навчання студентів вищих 
навчальних закладів силових фізичних вправ залежно від мотивації до видів 
силових навантажень у позааудиторній діяльності, що включає систему 
принципів, етапів, педагогічних умов, засобів і методів навчання, а також 
дозування навантажень відповідно до індивідуальних психофізіологічних 
можливостей організму; виявлено особливості форм та засобів занять 
силовими фізичними вправами студентів відповідно до мотиваційно-
ціннісних пріоритетів й індивідуальних добових біоритмів організму. 
 Ключові слова: силові фізичні вправи, фізичне виховання, студенти 
вищих навчальних закладів, позааудиторна діяльність, методика навчання. 
 Аннотация. Результаты исследования свидетельствуют, что в 
современных условиях популярным является знание силовых упражнений. 
Такие занятия содействуют укреплению здоровья, коррекции строения тела и 
развитию физических качеств. Рациональное соединение занятий силовыми 
упражнениями со стретчингом, аэробными нагрузками и применение 
поточно-интервального метода круговой тренировки значительно улучшает 
гибкость и выносливость. 
 Ключевые слова: силовые физические упражнения, физическое 
воспитание, студенты высших учебных заведений, внеаудиторная 
деятельность, методика обучения. 
 Annotation. Methods of teaching strength exercising of students in 
extracurricular activities are investigated in the dissertation. This methodology is 
based on a hierarchy of basic steps (development of students' positive attitude to 
physical exercising, formation of scientific and specialized knowledge and relevant 
skills, attracting students to systematic physical exercising), pedagogical 
conditions, means and methods. The correlation between self-administered 
physical activity and its dosing taking into account individual physiological 



characteristics of student's organism is developed. Experimental verification of the 
developed teaching methods proved their high efficiency what is the basis for 
implementing this technique in the process of students' physical education. 
 Key words: strength exercises, physical education, students of higher 
education institutions, extracurricular activities, teaching methods. 
УДК 796.011.3:378.147 
 
110. Чумакова А. О. 
Значение спортивных соревнований в нравственном воспитании советского 
спортсмена : автореф. дис. … канд. пед. наук / Чумакова А. О. ; ГОЛИФК. – 
Л., 1953. – 14 с. 
 Аннотация. Раскрыто значение спортивных соревнований в 
нравственном воспитании спортсменов. 
 Ключевые слова: спортивные соревнования, нравственное воспитание, 
спортсмены. 
 Анотація. Розкрито значення спортивних змагань в моральному 
вихованні спортсменів.   
 Ключові слова: спортивні змагання, моральне виховання, спортсмени. 
 Annotation. The value of sporting competitions is exposed in moral 
education of sportsmen.   
 Key words: sporting competitions, moral education, sportsmen. 
 
111. Чурсинов В. Е. 
Совершенствование метательных движений спортсменов с использованием 
специального тренажерного комплекса : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Чурсинов Вячеслав 
Евстафьевич ; АГУ. – Майкоп, 1993. – 27 с. 
 Аннотация. Разработан, создан и экспериментально апробирован 
специальный тренажерный комплекс, позволяющий работать мышцам 
спортсмена в известных режимах – изотоническом, изокинетическом, 
ударно-изотоническом, и создавать новые смешанные режимы: ударно-
изокинетический, изокинетическо-динамическо-скоростной, ударно-
изокинетическо-динамическо-скоростной. Использование тренажерного 
комплекса в тренировочном процессе позволяет спортсмену по мере роста 
физических качеств автоматически переходить из ударно-изокинетического 
режима работы мышц на ударно-изокинетически-динамическо-скоростной. 
Установлены особенности проявления кинематических и динамических 
характеристик при выполнении спортсменами метательных движений на 
тренажерном комплексе. Экспериментально обоснована эффективность 
тренировки в метательных движениях на основе применения тренажерного 
комплекса. 
 Ключевые слова: движения спортсмена, использование тренажеров, 
комплекс. 



 Анотація. Розроблений, створений і експериментально перевірений 
спеціальний тренажерний комплекс, що дозволяє працювати м'язам 
спортсмена у відомих режимах. Встановлені особливості прояву 
кінематичних і динамічних характеристик при виконанні спортсменами 
метальних рухів на тренажерному комплексі. Експериментально 
обґрунтована ефективність тренування в метальних рухах на основі 
застосування тренажерного комплексу. 
 Ключові слова: рухи спортсмена, використання тренажерів, комплекс. 
 Annotation. Developed, created and the special trainer complex, allowing to 
work the muscles of sportsman in the known modes, is experimentally approved. 
The features of display of kinematics and dynamic descriptions are set at 
implementation of missile motions sportsmen on a trainer complex. Training 
efficiency is experimentally grounded in missile motions on the basis of 
application of trainer complex. 
 Key words: motions of sportsman, use of trainers, complex. 
 
112. Шаповалов Б. Б. 
Формування мотивації досягнення успіху у спортивно обдарованої молоді : 
автореф. дис. … канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 „Педагогічна та вікова 
психологія” / Шаповалов Борис Борисович ; Акад. управління МВС. – К., 
2007. – 20 с. 

Анотація. Дисертаційне дослідження присвячено вивченню 
психологічних особливостей спортивно обдарованої молоді та формуванню у 
них мотивації досягнення успіху. У дослідженні проаналізовані основні 
підходи до мотивації досягнення успіху та розглянуто спортивну 
обдарованість з позиції стратегіального підходу, виокремлені взаємозв'язки 
між мотивацією досягнення успіху та спортивною обдарованістю. 

Ключові слова: мотивація, обдарованість, спортивна обдарованість, 
молодь, мотивація досягнення успіху. 

Аннотация. Диссертация посвящена исследованию мотивации 
достижения успеха у спортивно одаренной молодежи. В соответствии с 
концепцией автора, проявления мотивации достижения успеха у спортивно 
одаренной молодежи не ограничиваются сферой обучения, 
профессиональной деятельности и карьеры, а отражается и на других сферах 
жизнедеятельности: стремлении сделать что-то лучше, быстрее, осуществить 
прогресс относительно базовых общечеловеческих потребностей в 
достижении, росте и самоусовершенствовании. 

Ключевые слова: мотивация, одаренность, спортивная одаренность, 
молодежь, мотивация достижения успеха. 

Annotation. The thesis is dedicated to the research of the psychological 
peculiarities of sporting gifted youth and their formation of motivation of 
achievement of success. 
Main approaches to motivation of achievement of success were analyzed and 
sporting gift was observed from the position of strategic approach. Relations 



between motivation of achievement of success and sporting gifts were selected in 
the thesis. 

Key words: motivation, gift, sporting gift, sporting gifted youth, motivation 
of achievement of success. 
УДК 159.928.22:316.46 
 
113. Шустин Б. Н. 
Исследование тренировочного воздействия сочетания преодолевающего и 
уступающего режимов работы мышц на скоростно-силовые качества 
человека (на примере рывково-тормозных упражнений): автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.734 „Теория и методика физ. воспитания и спорт. 
тренировки” / Б. Н. Шустин; ВНИИФК. – М., 1970. – 13 с. 
 Аннотация. Определены оптимальные отягощения при рывково-
тормозных упражнениях различной амплитуды. Выявлены рациональные 
применения рывково-тормозных упражнений как средства скоростно-
силовой подготовки детей школьного возраста (12–13 лет) в беге. 
Установлена рациональность применения рывково-тормозных упражнений 
как средства скоростно-силовой подготовки студентов подготовительного и 
специального отделения вуза. Обоснована возможность применения 
рывково-тормозных упражнений в двигательном режиме лиц пожилого 
возраста, занимающихся в группах здоровья.  
 Ключевые слова: тренировка, режим работы мышц, силовые качества 
человека. 
 Анотація. Визначені оптимальні обтяження при ривково-гальмівних 
вправах різної амплітуди. Виявлені раціональні застосування ривково-
гальмівних вправ як засобу швидкісно-силової підготовки дітей шкільного 
віку (12–13 років) в бігу. Встановлене раціональне застосування ривково-
гальмівних вправ як засобу швидкісно-силової підготовки студентів 
підготовчого і спеціального відділення вузу. Обґрунтована можливість 
застосування ривково-гальмівних вправ в руховому режимі осіб літнього 
віку, що займаються в групах здоров'я.    
 Ключові слова: тренування, режим роботи м'язів, силові якості 
людини. 
 Annotation. The optimum burdening is certain at ryvkovo-brake exercises 
of different amplitude. Rational applications of ryvkovo-brake exercises are 
exposed as there are facilities of speed-power preparation of children of school age 
(12–13 years) in at run. Rationality of application of ryvkovo-brake exercises as 
facilities of speed-power preparation of students of preparatory and special 
separation of institute of higher is set. Possibility of application of ryvkovo-brake 
exercises is grounded in motive in the motive mode of persons of superannuated, 
gettings busy in the groups of health.    
 Key words: training, mode of operations of muscles, power qualities of man. 
 
114. Яичников Ю. Н. 



Методика совершенствования точности движений руками с использованием 
технических средств : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Яичников Юрий Николаевич ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1990. – 23 с. 
 Аннотация. Выявлены возрастные особенности мануальных движений 
человека. Найдены закономерности влияния на точность мануальных 
действий таких сбивающих факторов, как противодействующие силы и 
подвижность мишени. Исследованы скорость и точность движений, 
выполняемых в произвольном режиме. Получены данные о режимах 
мануальных действий, оптимальных по критериям точности и быстроты. 
Разработаны и апробированы новые технические средства для освоения 
точности движений. 
 Ключевые слова: точность движений, технические средства, 
мануальные действия. 
 Анотація. Виявлені вікові особливості мануальних рухів людини. 
Знайдені закономірності впливу на точність мануальних дій таких збиваючих 
чинників, як протидіючі сили і рухливість мішені. 
 Ключові слова: точність рухів, технічні засоби, мануальні дії. 
 Annotation. The age-dependent features of manual motions of man are 
exposed. Conformities to law of influence on exactness of manual actions of such 
hammerings together factors, as counteractive forces and target mobility, are 
found.  
 Key words: exactness of motions, hardwares, manual'nye actions. 
 
115. Якубенко Ю. Л. 
Сочетание учебных и самостоятельных занятий, обеспечивающих должный 
уровень двигательной активности и физической подготовленности студентов 
: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры” / Якубенко Юрий Леонидович ; ВНИИФК. – М., 1990. 
– 18 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована возможность и 
эффективность проведения обязательных занятий с тренирующей 
направленностью. Обоснован состав и направленность средств физического 
воспитания, обеспечивающих более высокий рост показателей физической 
подготовленности студентов. 
 Ключевые слова: учебные и самостоятельные занятия, 
подготовленность студентов, уровень двигательной активности. 
 Анотація. Експериментально обґрунтована можливість і ефективність 
проведення обов'язкових занять з тренувальною спрямованістю. 
Обґрунтовані склад і спрямованість засобів фізичного виховання, що 
забезпечують більше зростання показників фізичної підготовленості 
студентів.   



 Ключові слова: навчальні і самостійні заняття, підготовленість 
студентів, рівень рухової активності. 
 Annotation. Possibility and efficiency of leadthrough of the obligatory 
reading is experimentally grounded with a training orientation. Composition and 
orientation of facilities of physical education, providing more high growth of 
indexes of physical preparedness of students is grounded.   
 Key words: educational and independent employments, preparedness of 
students, level of motive activity. 
УДК 796.011.1:796.012.1-057 
 
116. Якутиель Меридан. 
Организационно-методические основы системы детско-юношеского спорта в 
Израиле : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 24.00.01 „Олимпийский и 
профессиональный спорт” / Якутиель Меридан ; Укр. гос. ун-т физ. 
воспитания и спорта. – К., 1997. – 24 с.  
 Аннотация. Научно обоснованы пути совершенствования системы 
детско-юношеского спорта в Израиле. Систематизированы имеющиеся 
данные о первых этапах многолетнего спортивного совершенствования. Дана 
характеристика отличительных особенностей израильского спорта, обобщен 
опыт организации детско-израильского спорта и опыт организации детско-
юношеского спорта в различных странах. Выделены ее аспекты, которые 
целесообразно реализовать в Израиле. Определены спортивные приоритеты 
израильтян и их влияние на развитие спорта в стране; обоснована ключевая 
роль Федерации школьного спорта Израиля в системе детско-юношеского 
спорта в стране, а также ее структура и функции. 
 Ключевые слова: юношеский спорт, система, Израиль. 
 Анотація. Науково обґрунтоване вдосконалення системи дитячо-
юнацького спорту в Ізраїлі. Систематизовано дані про перші етапи 
багатолітнього спортивного вдосконалення. 
 Ключові слова: юнацький спорт, система, Ізраїль. 
 Annotation. The ways of perfection of the system of child-youth sport are 
scientifically grounded in Israel. Present information is systematized about the first 
stages of long-term sporting perfection. 
 Key words: youth sport, system, Israel. 
 
117. ЯО Сунпин. 
Применение современных подходов в классификации видов спорта : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / ЯО Сунпин ; ГЦОЛИФК. – М., 1990. – 23 с. 
 Аннотация. Разработан новый подход к решению проблемы 
классификации видов спорта. Для него характерно использование 
количественно-качественных характеристик, отражающих комплексно 
определенную меру классификационных признаков в видах спорта, и 
осуществление процедуры компьютерной обработки и интегративной 



систематизации информации об этих признаках. Разработана рабочая 
программа, позволяющая осуществить классификационный метод („дерево с 
максимумом величин взаимосвязей”) на ЭВМ. Опробовано в теории спорта 
использование этого метода при введении экспертной оценки по 42 видам 
спорта. 
 Ключевые слова: классификация, виды спорта, систематизація 
информации. 
 Анотація. Розроблений новий підхід до вирішення проблеми 
класифікації видів спорту. Для нього характерне використання кількісно-
якісних характеристик, які відображають комплексну ступінь 
класифікаційних ознак у видах спорту, і процедура комп'ютерної обробки і 
інтеграційної систематизації інформації про ці ознаки.  
 Ключові слова: класифікація, види спорту, систематізация інформації. 
 Annotation. The new going is developed near the decision of problem of 
classification of types of sport. For him the use of quantitative-high-quality 
descriptions, reflecting the complex certain measure of classification signs in the 
types of sport, and realization of procedure of computer treatment and 
integrativnoy systematization of information, is characteristic about these signs.  
  Key words: classification, types of sport, systematization of information. 
  
118. Ярмолюк О. В. 
Роль екологічного маркетингу в розвитку сучасного олімпійського спорту : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 
„Олімпійський і професійний спорт” / Ярмолюк Олена Володимирівна; Нац. 
ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2005. – 20 с. 
 Анотація. Уперше визначені підходи до теоретичного обгрунтування 
концепції екологічного маркетингу в сучасному олімпійському спорті, які 
передбачають виявлення передумов становлення суб’єктів та категорій 
екологічного маркетингу в олімпійському спорті. Вперше сформований 
понятійно-категорійний апарат еколого-економічної діяльності в 
олімпійському спорті, який включає визначення власне екологічного 
маркетингу в олімпійському спорті, еколого-орієнтованої послуги 
олімпійського спорту, виробників екологічно-орієнтованої послуги 
олімпійського спорту, супутніх товарів екологічного призначення та 
споживачів екологічно-орієнтованої послуги олімпійського спорту. 
Обґрунтовано передумови й особливості застосування екологічного 
моніторингу в системі сучасного олімпійського спорту; шляхи 
вдосконалення еколого-економічної діяльності керівних органів 
олімпійського спорту, що полягають у створенні системи природоохоронного 
менеджменту. 
 Ключові слова: екологічний маркетинг, сучасний олімпійський спорт, 
передумови становлення. 
 Аннотация. Обоснованы предпосылки и особенности использования 
экологического мониторинга в системе современного олимпийского спорта; 



пути усовершенствования эколого-экономической деятельности 
руководящих органов олимпийского спорта. 
 Ключевые слова: экологический маркетинг, современный 
олимпийский спорт, закономерности становления. 
 Annotation. Pre-conditions and features of the use of the ecological 
monitoring are grounded in the system of modern olympic sport; ways of 
improvement of ekologo-ekonomicheskoy activity of leading organs of olympic 
sport.   
 Key words: ecological marketing, modern olympic sport, conformities to law 
of becoming. 
УДК 796.032 

 
Автореферати дисертацій на здобуття  

наукового ступеня доктора наук: 
 
119. Бабушкин Г. Д. 
Формирование профессионального интереса к деятельности тренера : 
автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физ. 
воспитания, спорт. тренировки и оздоровительной физ. культуры” / 
Бабушкин Геннадий Дмитриевич; ГЦОЛИФК. – М., 1992. – 50 с. 
 Аннотация. Впервые представлена теоретическая концепция 
профессионального интереса к деятельности тренера, позволяющая 
объяснить возникновение и формирование профессионального интереса у 
субъекта, представить структуру интереса, обосновать методы его 
диагностики, разработать программу поэтапного управления формированием 
профессионального интереса к деятельности тренера. 
 Ключевые слова: профессиональный интерес, деятельность тренера, 
структура интереса, методы диагностики, программа управления 
формированием профессионального интереса к деятельности тренера. 
 
120. Бриль М. С. 
Принципы и методические основы активного отбора школьников для 
спортивного совершенствования : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Бриль Михаил Семенович ; ГЦОЛИФК. – М., 1987. – 47 с.  
 Аннотация. Сформулированы принципы активного отбора как 
процесса установления взаимного соответствия способностей детей и 
требований спортивной деятельности, на базе которых возможен 
конструктивный и унифицированный подход к разработке организационно-
методической концепции спортивной ориентации школьников. Предложена 
схема разработки моделей прогноза эффективности соревновательной 
деятельности. Установлены ранее неизвестные зависимости эффективности 
соревновательной деятельности от ряда морфологических характеристик, 
физических способностей и психологических особенностей. 



 Ключевые слова: школьники, спортивный отбор, спортивное 
совершенствование, принципы и методические основы отбора. 
 Анотація. Запропонована схема розробки моделей прогнозу 
ефективності змагальної діяльності. Встановлені раніше невідомі залежності 
ефективності змагальної діяльності від низки морфологічних характеристик, 
фізичних здібностей і психологічних особливостей. 

Ключові слова: школярі, спортивний відбір, спортивне вдосконалення, 
принципи і методичні основи відбору. 

Annotation. Principles of active selection are formulated as a process of 
establishment of mutual accordance of capabilities of children and requirements of 
sporting activity, on the base of which the structural and compatible going is 
possible near development of organizational-methodical conception of sporting 
orientation of schoolboys. The chart of development of models of prognosis of 
efficiency of competition activity is offered. Unknown dependences of efficiency 
of competition activity are set before on a row morphological descriptions, 
physical capabilities and psychological features. 

Key words: schoolboys, sporting selection, sporting perfection, principles 
and methodical bases of selection. 
 
121. 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 
професійний спорт” / Дрюков Володимир Олексійович ; Нац. ун-т фіз. 
виховання і спорту України. – К., 2002. – 39 с.  
 Анотація. Уперше узагальнено досвід побудови чотирирічних 
олімпійських циклів підготовки спортсменів високого класу, які 
спеціалізуються в сучасному п’ятиборстві, з визначенням динаміки 
спортивних досягнень і тренувальних навантажень в олімпійських циклах. 
Вперше розроблено змагальні моделі щодо різних рівнів спортивних 
результатів (МСМК, МС, КМС), побудовані на середніх даних, та 
індивідуальні моделі найсильніших п’ятиборців світу й членів збірної 
команди України. Вперше 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.  
 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. 
УДК 796.093.615-032.2 
 



122.  Зінченко І. О. 
Побудова тренувального процесу спортсменів у черліденгу на етапі 
спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. … д-ра наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / 
Зінченко Інна Олексіївна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2013. – 20 с. 

Анотація. Розроблено й обґрунтовано методику побудови 
тренувального процесу спортсменів у черліденгу на етапі спеціалізованої 
базової підготовки, яка представлена в авторській програмі; визначено 
модельні характеристики та оцінювальні шкали загальної фізичної, 
спеціальної фізичної і технічної підготовленості спортсменів-черлідерів; 
розроблено комплекси вправ для тестування рівня розвитку спеціальних 
фізичних якостей і технічної підготовленості спортсменів у черліденгу; 
встановлено й систематизовано параметри тренувального процесу 
спортсменів у черліденгу. 

Ключові слова: черліденг, спеціалізована базова підготовка, навчально-
тренувальний процес, фізичні якості та рухові здібності, тестування. 

Аннотация. Экспериментально обоснована методика тренировки и 
доказана эффективность применения средств ОФП, СФП и ТП в 
предложенном процентном соотношении по годам обучения на этапе 
специализированной базовой подготовки. Разработаны нормативные 
требования оценки уровня развития специальных физических качеств и 
технической подготовленности спортсменов в черлидинге на этапе 
специализированной базовой подготовки. Разработаны модельные 
характеристики и оценочные шкалы общей физической, специальной 
физической и технической подготовленности спортсменов-черлидеров. 
Установлены и систематизированы параметры тренировочного процесса 
спортсменов в черлидинге. Усовершенствован комплекс упражнений с 
преимущественной направленностью на развитие физических качеств 
спортсменов-черлидеров. 

Ключевые слова: черлидинт, специализированная базовая подготовка, 
учебно-тренировочной процесс, физические качества и двигательные 
способности, тестирование. 

Annotation. The dissertation highlights the features of building of the 
training process in cheerleading on the stage of the specialized base training. The 
aim of the research consists in theoretical development and experimental ground of 
methodology of construction of training process on the stage of the specialized 
base preparation in cheerleading. The achievement of the put aim was required by 
the solving of the following tasks: to analyze the modern training process of 
sportsmen state in cheerleading; to investigate the parameters of training process in 
cheerleading; to define model descriptions of physical and technical preparedness 
of cheerleading sportsmen on the stage of the specialized base preparation; to work 
out and experimentally ground authorial methodology training. 

Key words: cheerleading, specialized base training, physical internals and 
motive capabilities, testing. 
УДК 796.13.001.16/796.015.28 



123.  Кириленко О. М. 
Трансформація інституту спорту в сучасному українському суспільстві : 
автореф. дис. … д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.03 „Соціальні структури та 
соціальні відносини” / Кириленко Олеся Миколаївна ; Київ. нац. ун-т імені 
Тараса Шевченка. – К., 2013. – 34 с. 

Анотація. В дисертації вперше розроблено соціологічну концепцію 
інституціональної трансформації спорту за умов пострадянських змін 
суспільства та глобалізації спорту; концепція розкриває інституціональний 
дизайн та соціоструктурні прояви національного спорту, пояснює 
інституціональний конфлікт між професійним та масовим або оздоровчо-
рекреативним різновидами спорту, а також окреслює перспективи подолання 
організаційних, соціоструктурних та ціннісних суперечностей в розвитку 
сучасного інституту спорту та його впливу на систему соціальних відносин в 
суспільстві.  Вперше виявлено функціональні та структурні протиріччя в 
інституті спорту в сучасному українському суспільстві, а також сегментарну, 
функціональну та мережеву форми організаційної диференціації інституту 
спорту, особливості його стратифікаційної та центр-периферійної структури. 
Зокрема доведено, що в існуючій в українському суспільстві моделі 
інституціонального дизайну спорту професійний спорт набув ознак «центру» 
інституціоналізації спорту, в той час як оздоровчо-рекреативний спорт 
функціонує у формі інституціональної «периферії» за залишковим 
принципом або як соціальна база для спортивного відбору і розвитку 
структур професійного спорту. Інституціональний конфлікт між 
професійним та оздоровчо-рекреативним спортом структурує систему 
соціальних відносин стосовно спорту, а сам конфлікт знижує рівень 
соціальної результативності інституту в реалізації його важливої функцій - 
збереження та зміцнення здоров'я в суспільстві; розкрито суперечливі 
тенденції інституціональної трансформації спорту в пострадянському           
українському           суспільстві:           деінституціоналізації, 
реінституціоналізації,   інституціоналізації,   конвергенції   тих   або   інших   
форм структурно-функціональної організації спорту; емпірично 
обґрунтовано напрямок трансформації спорту від державної до державно-
ліберальної форми організаційно-структурної та ціннісної конфігурації під 
впливом процесів лібералізації, комерціалізації, децентралізації управління, 
професіоналізації, медикалізації, рекреатизації, шоузації, медіатизації та 
глобальної інтеграції; введено у науковий обіг поняття «валео-статус» і 
«валео-стратифікація», що позначають прояви нерівності за станом здоров'я 
та є корисними в аналізі впливу спорту на соціальні нерівності в сучасному 
суспільстві; також обгрунтовано доцільність застосування поняття «статусна 
стратифікація в спорті», яким запропоновано позначати систему відмінних 
статусів учасників соціальних взаємодій в спорті як соціальній практиці 
(спортсменів та спортивних фахівців), що утворюються за критеріями 
спортивних досягнень та спортивної майстерності. Статусна стратифікація в 
спорті є результатом перехрещення фізико-генетичної, професійної 



підсистем стратифікації та валео-стратифікації (соціальної стратифікації за 
станом здоров'я). 

Ключові слова: соціальні відносини в спорті, інститут спорту, 
інституціональні трансформації в спорті, функції та дисфункції інституту 
спорту, професійний спорт, оздоровчо-рекреаційний спорт. 

Аннотация. В диссертационном исследовании разработана и 
обоснована социологическая концепция трансформации социальных 
отношений в спорте, институционализации новых спортивных практик в 
Украине, определены актуальные направления социологического 
исследования проблем развития института спорта. Систематизированы 
основные теоретические подходы к изучению развития института спорта, что 
позволило автору определить базовую теоретическую платформу их анализа 
в форме интеграции структурно-функционального, неофункционального 
подходов и теорий социальных изменений, включая теории 
постсоциалистических трансформаций. Проведен комплексный анализ 
проявлений, предпосылок, факторов современных изменений в структуре и 
функционировании института спорта, а так же тенденций и перспектив его 
развития в современном украинском обществе. 

Ключевые слова: социальные отношения в спорте, институт спорта, 
институциональные трансформации в спорте, профессиональный спорт, 
оздоровительно-рекреационный спорт, функции и дисфункции института 
спорта. 

Annotation. The conception of transformation of social relationships in 
sport as well as the institutionalizing of new sport practices in post-socialist 
Ukrainian society is developed and presented in the dissertation. It is defined the 
topical sociological research of development of sport under its liberalization and 
globalization. The complex analysis of appearances, preconditions and factors of 
the contemporary changes in a structure and functions of sport and the 
corresponding social relations is carried out. It is argued a finding concerning the 
increasing impact of the international sport on development of the national sports 
that sparks the formation of a unique glocal sport system. The basic institutional 
mechanisms of social inclusion into sport practices (like physical training, sport 
socialization of children and the youth, sport earner, sport activities and passive 
forms, of sport consumption) are defined and analysed. The special attention is 
paid to analysis of disfunctions in the institute of sport as an imbalance and 
contradictions in its development. The institutional conflict between professional 
sports and wellness is defined as the most essential disfunction. The research gives 
arguments of approach to development of a new model of institutional design of 
sport, which can provide more social efficacy of sport and can strength its health-
recreational segment. 

Keywords: social relations in sport, institute of sport, institutional 
transformation of sport, functions and disfunctions of sports institute, professional 
sports, health-recreational sports. 
УДК 316.334.2:796 
 



124.  Матвеев Л. П. 
Проблема периодизации спортивной тренировки : автореф. дис. … д-ра пед. 
наук / Матвеев Л. П. ; ГЦОЛИФК. – М., 1964. – 42 с. 

Аннотация. Исследована общая проблема периодизации спортивной 
тренировки на материале отдельных видов спорта. Основное внимание 
уделено выявлению общих принципиальных положений, с позиций которых 
должна решаться проблема специфики видов спорта. Процесс развития 
спортивной формы имеет фазовый характер и каждая фаза предполагает 
существенные особенности в структуре и содержании тренировки, последняя 
подразделяется на ряд периодов – подготовительный, соревновательный, 
переходный. 
 Ключевые слова: спортивная тренировка, периодизация, отдельные 
виды спорта. 

Анотація. Досліджена загальна проблема періодизації спортивного 
тренування на матеріалі окремих видів спорту. Основна увага приділена 
виявленню загальних принципових положень, з позицій яких повинна 
вирішуватися проблема специфіки видів спорту. Процес розвитку спортивної 
форми має фазовий характер і кожна фаза передбачає істотні особливості в 
структурі і вмісті тренування, остання підрозділяється на ряд періодів – 
підготовчий, змагання, перехідний. 

Ключові слова: спортивне тренування, періодизація, окремі види 
спорту. 

Annotation. The general issue of division into periods of the sporting 
training is investigational on material of separate types of sport. Basic attention is 
spared the exposure of of principle generals, from positions of which the problem 
of specific of types of sport must decide. Phase character and every phase has a 
process of development of sporting form supposes substantial features in a 
structure and maintenance of training, the last is subdivided into the row of periods 
– preparatory, competition, transitional. 

Keywords: sporting training, division into periods, separate types of sport. 
 

125. Похоленчук Ю. Т. 
Оптимізація тренувального процесу спортсменок з метою підвищення 
спортивної майстерності та збереження здоров’я : автореф. дис. … д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія та методика фізичного виховання, спортивного 
тренування та оздоровчої фізичної культури” / Похоленчук Юрій 
Тимофійович ; КДІФК. – К., 1993. – 47 с. 
 Анотація. Вирішено наукову проблему жіночого спорту. Розроблено 
теоретичні положення наукового прогнозування та управління (комп’ютерна 
програма) з оптимізації навчально-тренувальним процесом спортсменок, яка 
дозволяє поєднувати „закон хвилеподібної періодичності фізіологічних 
відправлень жіночого організму” зі спортивно-педагогічними принципами 
тренування і таким чином сприяти підвищенню спортивної майстерності 
спортсменок та запобігати функціональним порушенням менструальної 



функції. Сукупність розроблених положень можна кваліфікувати як нове 
велике досягнення у розвитку перспективного напрямку галузі. 
Научно обоснована проблема женского спорта. Разработаны теоретические 
положения научного прогнозирования и управления по оптимизации учебно-
тренировочным процессом спортсменок. 
 Ключові слова: жіночий спорт, прогнозування, управління, теоретичні 
положення, тренувальний процесс, принципи тренування. 

Аннотация. Решена научная проблема женского спорта. Разработаны 
теоретические положения научного прогнозирования и управления 
(компьютерная программа) по оптимизации учебно-тренировочным 
процессом спортсменок, которая позволяет совмещать „закон волнообразной 
периодичности физиологичных отправлений женского организма” со 
спортивно педагогическими принципами тренировки и таким образом 
способствовать повышению спортивного мастерства спортсменок и 
предотвращать функциональным нарушением менструальной функции. 

Ключевые слова: женский спорт, прогнозирование, управление, 
теоретические положения, тренировочный процесс, принципы тренировки. 
 Annotation. The scientific problem of womanish sport is decided. 
Theoretical positions of scientific prognostication and management (computer 
program) are developed on optimization of sportswomen an uchebno-
trenirovochnym process, which allows to combine the „law of undulating 
periodicity of the physiology sending of womanish organism” with sporting 
pedagogical principles of training and thus instrumental in the increase of sporting 
trade of sportswomen and prevent functional violation by violation of menstrual 
function.  
Key words: womanish sport, prognostication, management, theoretical positions, 
training process, training principles. 
 
126. Сахновський К. П. 
Теоретико-методичні основи системи багаторічної спортивної підготовки : 
автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і 
професійний спорт” / Сахновський Костянтин Павлович; Укр. держ. ун-т фіз. 
виховання і спорту. – К., 1997. – 48 с.  
 Анотація. Вивчено етапи багаторічної спортивної підготовки за 
матеріалами видів спорту, які належать до різних груп; здійснено 
порівняльний ретроспективний аналіз підготовки, яка забезпечила 
досягнення вершин майстерності і яка цьому не сприяла; обґрунтована 
кількісна характеристика тих складових багаторічної спортивної підготовки, 
які перед усим розглядалися з якісного боку. 
 Ключові слова: багаторічна спортивна підготовка, види спорту, 
порівняльний аналіз, кількісна характеристика складових багаторічної 
спортивної підготовки 
 Аннотация. Изучены этапы многолетней спортивной подготовки на 
материалах видов спорта, которые относятся к разным группам; осуществлен 
сравнительный ретроспективный анализ подготовки, которая обеспечила 



достижения вершин мастерства. Обоснована количественная характеристика 
составляющих многолетней спортивной тренировки. 
 Ключевые слова: многолетняя спортивная подготовка, виды спорта, 
сравнительный анализ, количественная характеристика составляющих 
многолетней спортивной подготовки. 

 
127. Сучилин Н. Г. 
Становление и совершенствование технического мастерства в упражнениях 
прогрессирующей сложности : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Сучилин Николай 
Георгиевич ; Моск. пед. ин-т. – М., 1990. – 49 с. 
 Аннотация. Разработана и обоснована концепция перспективно-
прогностического совершенствования технического мастерства спортсменов. 
Разработана структура междисциплинарных направлений в системе наук, 
изучающих спортивно-двигательную деятельность, с обоснованием 
механизма дифференциации и интеграции знаний в пограничных областях. 
Экспериментально обоснована биомеханическая структура упражнений 
прогрессирующей сложности и выявлены объективные закономерности ее 
роста. Разработана и обоснована структурно-фазовая модель технических 
действий как объект управления, педагогико-биомеханический аспект теории 
технических ошибок, методология контроля, самоконтроля и оценки уровня 
технической подготовленности; эффективная система средств и 
методических приемов опережающего развития технического мастерства 
спортсменов; методические основы целевого перспективно-
прогностического программирования процесса совершенствования 
технического мастерства, методология и методика обучения техническим 
действиям прогрессирующей сложности. 
 Ключевые слова: техническое мастерство, упражнения 
прогрессирующей сложности, совершенствование, методология контроля, 
самоконтроля т оценки уровня технической подготовленности. 

Анотація. Розроблена і обґрунтована концепція перспективно-
прогностичного вдосконалення технічної майстерності спортсменів. 
Розроблена структура міждисциплінарних напрямів в системі наук, що 
вивчають спортивно-рухову діяльність, з обґрунтуванням механізму 
диференціації і інтеграції знань в пограничних областях. 

Ключові слова: технічна майстерність, вправи прогресуючої 
складності, вдосконалення, методологія контролю, самоконтролю т оцінки 
рівня технічної підготовленості. 

Annotation. Developed and grounded conception of perspektivno-
prognosticheskogo perfection of technical trade of sportsmen. The structure of 
mezhdisciplinarnykh directions is developed in the system of sciences, studying 
sporting-motive activity, with the ground of mechanism of differentiation and 
integration of knowledges in boundary areas. 



Key words: technical trade, exercises of making progress complication, 
perfection, control methodology, self-control of t estimation of level of technical 
preparedness. 
УДК 796.021.011.3-012.1 
 
128. Тер-Ованесян А. А. 
Развитие научно-методических положений спортивной тренировки в 
Советском Союзе : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13734 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / А. А. Тер-
Ованесян; ГЦОЛИФК. – Львов, 1972. – 24 с. 
 Аннотация. Исследовано становление и развитие научно-
методических проблем спортивной тренировки в Советском Союзе, 
определены основные периоды этого процесса. Проанализирована сущность 
спортивной тренировки, ее задачи, принципы, средства и методы в свете 
современных знаний, накопленных в области научных дисциплин, смежных с 
теорией и методикой физического воспитания и спорта. Даны рекомендации 
по классификации видов спорта, структуре занятия в спортивной тренировке, 
содержанию программ физического воспитания в средней школе.  
 Ключевые слова: спортивная тренировка, методология, основные 
периоды, задачи, принципы. 

Анотація. Досліджено становлення і розвиток науково-методичних 
проблем спортивного тренування в Радянському Союзі, визначено основні 
періоди цього процесу. Проаналізована сутність спортивного тренування, 
його завдання, принципи, засоби і методи відповідно до сучасних знань, 
накопичених в наукових дисциплінах, суміжних з теорією і методикою 
фізичного виховання і спорту. Розроблено рекомендації з класифікації видів 
спорту, структури заняття в спортивному тренуванні, змісту програм 
фізичного виховання в середній школі. 

Ключові слова: спортивне тренування, методологія, основні періоди, 
завдання, принципи. 

Annotation. Becoming and development of scientific-methodical problems 
of the sporting training is investigational in Soviet Union, the basic periods of this 
process are certain. Essence of the sporting training, its tasks, principles, facilities 
and methods, is analysed in the light of modern knowledges, accumulated in area 
of scientific disciplines, contiguous with a theory and method of physical 
education and sport. Dany of recommendation on classification of types of sport, to 
the structure of employment in the sporting training, to maintenance of the 
programs physical education at middle school.    

Key words: sporting training, methodology, basic periods, tasks, principles. 
 

129. Фадель Хамза Аббас Хоршид. 
Теоретико-методические основы спортивного отбора в современном спорте : 
автореф. дис. … д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : [спец.] 24.00.01 
„Олимпийский и профессиональный спорт”/ Фадель Хамза Аббас Хоршид; 
Укр.. гос. ун-т физ. воспитания и спорта. – К., 1996. – 49 с. 



 Аннотация. Обоснована комплексная оценка состояния двигательной 
функции, адаптированная к специфическим особенностям игровой 
деятельности в футболе. 
 Ключевые слова: спортивный отбор, спорт, методические основы. 
 Анотація. Обґрунтована комплексна оцінка стану рухової функції, 
адаптована до специфічних особливостей ігрової діяльності у футболі. 
 Ключові слова: спортивний відбір, спорт, методичні основи. 
 Annotation. The complex estimation of the state of motive function, adapted 
to the specific features of playing activity in football, is grounded.   
 Key words: sporting selection, sport, methodical bases. 
 
130. Шкребтій Ю. М. 
Управління тренувальним і змагальним навантаженням спортсменів високого 
класу в умовах інтенсифікації процесу підготовки : автореф. дис. … д-ра наук 
з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний 
спорт” / Шкребтій Юрій Матвійович ; Держ. наук.-дослід. ін-т фіз. культури і 
спорту. – К., 2006. – 40 с. 
 Анотація. Уперше розроблено науково-методичні основи управління 
тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів вищої 
кваліфікації на основі органічного взаємозв’язку з їх обсягом, інтенсивністю, 
спрямованістю, чергуванням у структурних утвореннях тренувального 
процесу (заняттях мікроциклах, мезоциклах, макроциклах) з урахуванням 
процесів стомлення і відновлення, формування термінового та 
довгострокового адаптаційного процесу. Показано, що такий підхід не тільки 
сприяє суттєвому підвищенню ефективності системи підготовки, але й також 
є вирішальним фактором профілактики можливого негативного ефекту 
застосування напружених тренувальних і змагальних навантажень – 
перевтоми спортсменів, переадаптації функціональних систем, профілактики 
захворювань. Уперше досліджено закономірності, що визначають 
планування компонентів навантажень в різних структурних утвореннях 
тренувального процесу, обґрунтовано принципи побудови типів 
тренувальних занять, в яких використовуються навантаження, спрямовані на 
сполучений (одночасний) розвиток рухових якостей у висококваліфікованих 
спортсменів, вивчено особливості адаптаційних реакцій структури рухових 
дій. Вперше виявлено закономірності управління відновними процесами 
спортсменів високої кваліфікації з комплексним використанням найбільш 
поширених засобів відновлення і стимуляції працездатності залежно від 
спрямованості навантажень, розроблено й експериментально перевірено 
методику використання засобів попередньої стимуляції працездатності 
спортсменів високого класу відповідно до характеру змагальної діяльності. 
Вперше в умовах кризового стану системи фізкультурно-спортивного руху 
України розроблено та законодавчо закріплено концептуальні положення 
олімпійської підготовки національних команд, їх найближчого та віддаленого 
резерву, що дозволило визначити шляхи формування принципово нової 



системи підготовки спортсменів високого класу, яка передбачає раціональну 
перебудову та перехід на якісно новий рівень функціонування. 
 Ключові слова: управління, тренувальна та змагальні навантаження, 
спортсмени високого класу, процес підготовки. 
 Аннотация. Впервые изучены особенности адаптационных реакций 
структуры двигательных действий спортсменов под влиянием 
тренировочных нагрузок и микроциклов различной преимущественной 
направленности, а также разработаны комплексы средств, корректирующие 
нарушения техники движений. Предложена система использования 
педагогических и физиотерапевтических средств с целью управления 
восстановительными процессами спортсменов высокой квалификации.  
 Ключевые слова: управление, тренировочная и соревновательные 
нагрузки, спортсмены высокого класса, процесс подготовки. 
 Annotation. The features of adaptation reactions of structure of motive 
actions of sportsmen are first studied under influence of the trainings loadings and 
mikrociklov of different primary orientation, and also the complexes of facilities, 
correctings violations of technique of motions, are developed. The system of the 
use of pedagogical and physical therapy facilities is offered with the purpose of 
management the restoration processes of sportsmen of high qualification.    
 Key words: management, training and and competition loadings, sportsmen 
of high class, process of preparation. 
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