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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 фізичної 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 та 

предметний покажчики, шифри спеціальностей, умовні скорочення 

Інформаційний період становить від 1946 до 1 січня 2014 рр. 

У зв’язку з великим обсягом документальних джерел бібліографічне 

видання поділене на книги, які 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ 
ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

 
Автореферати дисертацій на здобуття  
наукового ступеня кандидата наук: 

 
1. Абдельрахман Ма Найрат. 
Формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту у 
Палестині : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Абдельрахман Ма Найрат ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 
2003. – 16 с. 
 Анотація. Визначені і охарактеризовані основні параметри системи 
керування сферою фізичної культури і спорту у Палестині, яка діє на етапі 
підготовки до утворення самостійної держави. Визначені суб’єктивні оцінки 
фахівців і споживачів фізкультурно-спортивних послуг щодо перспектив 
формування та основних напрямків політики самостійної держави Палестина 
в сфері фізичної культури і спорту. 
 Ключові слова: державна політика, фізична культура і спорт, 
Палестина. 
 Аннотация. Определены и охарактеризованы основные параметры 
системы управления сферой физической культуры и спорта в Палестине, 
которая действует на этапе подготовки к образованию самостоятельного 
государства. Определены субъективные оценки специалистов и потребителей 
физкультурно-спортивных услуг относительно перспектив формирования и 
основных направлений политики самостоятельного государства Палестина в 
сфере физической культуры и спорта. 
 Ключевые слова: государственная политика, физическая культура и 
спорт, Палестина. 
 Annotation. Certain and described basic parameters of the control the sphere 
of physical culture and sport system in Palestine which operates on the stage of 
preparation to formation of the independent state. The subjective estimations of 
specialists and users of athletic-sporting services are certain in relation to the 
prospects of forming and basic directions of policy of the independent state 
Palestine in the field of physical culture and sport. 
 Key words: public policy, physical culture and sport, Palestine. 
УДК 796.078 
 
2. Аблитарова З. М.  
Управление физическим воспитанием школьников (на примере 
общеобразовательных школ Узбекской ССР) : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / З. М. Аблитарова ; ГЦОЛИФК. – М., 1975. – 23 с. 



 Аннотация. Изучен процесс становления и развития управления 
физическим воспитанием школьников. Изучена деятельность 
государственных управленческих органов Узбекской ССР. Обобщены 
методы управленческой деятельности в сфере физического воспитания 
непосредственно в школах республики. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, школьники, управление, 
общеобразовательные школы, Узбекистан. 
 Анотація. Вивчено процес становлення і розвитку управління 
фізичним вихованням школярів. Вивчено діяльність державних 
управлінських органів Узбецької РСР. Узагальнено методи управлінської 
діяльності у сфері фізичного виховання безпосередньо в школах республіки. 
 Ключові слова: фізичне виховання, школярі, управління, 
загальноосвітні школи, Узбекистан. 
 Annotation. Becoming and development of management physical education 
of schoolboys is studied. Activity of public administrative organs of Uzbek SSR is 
studied. The methods of administrative activity are generalized in the field of 
physical education directly at schools of republic. 
 Key words: physical education, schoolboys, managements, general schools, 
Uzbekistan. 
 
3. Аблитарова З. М.  
Управление физическим воспитанием школьников (на примере 
общеобразовательных школ Узбекской ССР) : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Аблитарова Зайде Минтаровна ; ГЦОЛИФК. – М., 
1978. – 16 с. 
 Аннотация. Впервые осуществлен комплексный подход в 
исследовании проблемы управления физическим воспитанием школьников в 
национальном регионе. Сделана попытка обосновать содержание и 
направленность руководящей деятельности по развитию физической 
культуры и спорта среди школьников в управленческих органах разного типа 
и масштаба. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, школьники, управление, 
общеобразовательные школы, Узбекистан. 
 Анотація. Уперше здійснено комплексний підхід у дослідженні 
проблеми управління фізичним вихованням школярів в національному 
регіоні. Здійснена спроба обґрунтувати зміст і спрямованість керівної 
діяльності з розвитку фізичної культури і спорту серед школярів в 
управлінських органах різного типу і масштабу. 
 Ключові слова: фізичне виховання, школярі, управління, 
загальноосвітні школи, Узбекистан. 
 Annotation. Complex approach is first carried out in research of problem of 
management physical education of schoolboys in a national region. An attempt to 
ground maintenance and orientation of leading activity on development of physical 



culture and sport among schoolboys in the administrative organs of different type 
and scale is done. 
 Key words: physical education, schoolboys, managements, general schools, 
Uzbekistan. 
 
4. Агапов Ф. А. 
История физической культуры в Северной Осетии с древнейших времен до 
Великой Октябрьской Социалистической Революции : автореф. дис. … канд. 
пед. наук / Агапов Ф. А. ; ЛНИИФК. – Л., 1950. – 12 с. 
 Аннотация. Исследована история физической культуры в Северной 
Осетии. 
 Ключевые слова: физическая культура, история, Северная Осетия. 
 Анотація. Досліджена історія фізичної культури в Північній Осетії. 
 Ключові слова: фізична культура, історія, Північна Осетія. 
 Annotation. History of physical culture is explored in North Ossetia. 
 Key words: physical culture, history, North Ossetia. 
 
5. Акбаров А. Т. 
Особенности формирования физической культуры в многодетных семьях 
Узбекистана : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Акбаров Анвар Тожиматович ; 
ВНИИФК. – М., 1994. – 17 с. 
 Аннотация. Выявлены особенности образа жизни, физического 
состояния и потребностно-мотивационной сферы многодетных матерей 
Узбекистана; определены перспективные пути, средства и методы внедрения 
физической культуры в быт многодетных семей и формирование у них 
физической культуры личности. 
 Ключевые слова: физическая культура, многодетные семьи, 
Узбекистан. 
 Анотація. Виявлені особливості способу життя, фізичного стану і 
споживчо-мотиваційної сфери багатодітних матерів Узбекистану; визначені 
перспективні шляхи, засоби і методи упровадження фізичної культури в 
побут багатодітних сімей і формування у них фізичної культури особистості. 
 Ключові слова: фізична культура, багатодітні сім’ ї, Узбекистан. 
 Annotation. The features of way of life, bodily condition and motivational 
sphere of having many the children mothers of Uzbekistan are exposed; 
perspective ways, facilities and methods of introduction of physical culture, are 
certain in the way of life of having many the children families and forming at them 
of physical culture of personality. 
 Key words: physical culture, having many the children families, Uzbekistan. 
 
6. Акимов Л. И. 
Эффективность индивидуального подхода, осуществляемого на уроках 
физического воспитания путем комплексирования упражнений : автореф. 



дис. … канд. пед. наук / Л. И. Акимов ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 
1962. – 20 с. 
 Аннотация. Обосновано применение индивидуального 
комплексирования упражнений на уроках по общей физической подготовке, 
которое улучшает приспособляемость организма к сложной и многообразной 
работе. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, урок, упражнения. 
 Анотація. Обґрунтовано застосування індивідуального 
комплексування вправ на уроках із загальної фізичної підготовки, яке 
покращує пристосованість організму до складної і різноманітної роботи. 
 Ключові слова: фізичне виховання, урок, вправи. 
 Annotation. Application is grounded individual kompleksir exercises in 
lessons on general physical preparation, which improves adaptability of organism 
to difficult and varied work. 
 Key words: physical education, lesson, exercises. 
 
7. Акрамовский И. Н.  
Эффективность физического воспитания студентов в зависимости от 
системы пропаганды : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Акрамовский Игорь Николаевич ; 
ВНИИФК. – М., 1990. – 24 с. 
 Аннотация. Разработана методология измерения социальных 
индикаторов, которая позволила комплексно изучить процесс 
пропагандистского воздействия средств массовой информации и 
внутривузовской пропаганды на повышение образованности студентов в 
области физической культуры и вовлечение их в активную физкультурно-
спортивную деятельность.  
 Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, система 
пропаганды. 
 Анотація. Розроблено методологію вимірювання соціальних 
індикаторів, яка дозволила комплексно вивчити процес пропагандистської дії 
засобів масової інформації і внутрішньовузівської пропаганди для 
підвищення навчання студентів в галузі фізичної культури і залучення їх до 
активної фізкультурно-спортивної діяльності.  
 Ключові слова: фізичне виховання, студенти, система пропаганди. 
 Annotation. Methodology of measuring of social indicators is developed, 
which allowed complex to study the process of propagandist influence of mass and 
internal institute of higher propaganda medias on the increase of formed of 
students in area of physical culture and involving them in active athletic-sporting 
activity.  
 Key words: physical education, students, system of propaganda. 
 
 
 



8. Али Ибрагим Хусейн. 
Социально-педагогические аспекты организации массовой физкультурно-
спортивной работы среди пионеров Иракской Республики : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки” /  Али Ибрагим Хусейн ; ГЦОЛИФК. – М., 1984. – 
23 с. 
 Аннотация. Впервые проведен научный анализ существующей 
практики массовой физкультурной и спортивной работы среди пионеров 
Ирака, показана ее социально-педагогическая значимость. 
 Ключевые слова: организация, физкультурная работа, пионеры, Ирак. 
 Анотація. Уперше проведено науковий аналіз існуючої практики 
масової фізкультурної і спортивної роботи серед піонерів Іраку, показана її 
соціально-педагогічна значущість. 
 Ключові слова: організація, фізкультурна робота, піонери, Ірак. 
 Annotation. The scientific analysis of existent practice of mass athletic and 
sporting work is first conducted among pione of Iraq; its socially-pedagogical 
meaningfulness is shown. 
 Key words: organization, athletic work, pione, Iraq. 
 
9. Алиева С. А. 
Развитие физической культуры и спорта среди женщин Азербайджанской 
ССР (1959–1969 гг.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Алиева Сара Алекперовна ; ГЦОЛИФК. – М., 1975. – 24 с. 
 Аннотация. Изучено состояние и обобщен опыт работы по развитию 
физической культуры и спорта среди женского населения республики 
Азербайджан. 
 Ключевые слова: физическая культура, спорт, развитие, женщины, 
Азербайджан. 
 Анотація. Вивчено стан і узагальнено досвід роботи з розвитку 
фізичної культури і спорту серед жіночого населення республіки 
Азербайджан. 
 Ключові слова: фізична культура, спорт, розвиток, жінки, 
Азербайджан. 
 Annotation. The state is studied and experience on development physical 
culture and sport is generalized among the womanish population of republic 
Azerbaijan. 
 Key words: physical culture, sport, development, women, Azerbaijan. 
 
10. Аль Шаар Амер Алі. 
Обґрунтування шляхів вдосконалення керування фізичною культурою та 
спортом в Йорданії : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Аль Шаар Амер Алі ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 
– К., 1998. – 16 с. 



  Анотація. Уперше опрацьовано організаційно-керівний зміст поняття 
„вдосконалення” як засади раціоналізації керування у країнах, в яких ресурси 
розвитку фізичної культури і спорту обмежені. Конкретизовані вимоги до 
змісту теоретичного поняття „концепція”, яке використовується під час 
опрацювання стратегічних планів керування у галузі фізичного виховання і 
спорту Йорданії. 
 Ключові слова: фізична культура, спорт, управління, Йорданія. 
 Аннотация. Научно обоснована концепция совершенствования 
существующей системы государственного управления физической культурой 
и спортом в Иордании. 
 Ключевые слова: физическая культура, спорт, управление, Иордания. 
 Annotation. Conception of perfection of the existent state control a physical 
culture and sport system is scientifically grounded in Jordan. 
 Key words: physical culture, sport, management, Jordan. 
УДК 796.093 
 
11. Альошина А. І. 
Формування вертикальної стійкості тіла дітей 9–12 років на уроках фізичної 
культури : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]  
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Альошина Алла Іванівна ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 
2000. – 20 с.  
 Анотація. Отримано дані про закономірності формування геометрії 
маси тіла у школярів та показники статодинамічної стійкості. Визначено 
факторну структуру вертикальної стійкості тіла дітей і подано кількісні 
характеристики їх взаємозв’язку. 
 Ключові слова: фізична культура, урок, вертикальна стійка, діти. 
 Аннотация. Определена факторная структура вертикальной стойкости 
тела детей и подана количественная характеристика их взаимосвязи. 
 Ключевые слова: физическая культура, урок, вертикальная стойка, 
дети. 
 Annotation. The factor structure of vertical firmness of body of children is 
certain and quantitative description of their intercommunication is given. 
 Key words: physical culture, lesson, vertical bar, children. 
 
12. Андрєєва О. В. 
Програмування фізкультурно-оздоровчих занять дівчат 12–13 років : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Андрєєва 
Олена Валеріївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2002. – 20 
с. 
 Анотація. Уперше встановлено статистичний взаємозв’язок 
показників фізичної підготовленості і фізичного здоров’я дівчат-підлітків, що 
дозволило розробити нормативи фізичної підготовленості, які відповідають 
стабільному рівню здоров’я. 



 Ключові слова: заняття з фізичної культури, програмування, дівчата 
12–13 років. 
 Аннотация. Впервые определена статистическая взаимосвязь 
показателей физической подготовленности и физического здоровья девочек-
подростков, что позволило разработать нормативы физической 
подготовленности, которые отвечают стабильному уровню здоровья. 
 Ключевые слова: занятия по физической культуре, программирование, 
девочки 12–13 лет. 
 Annotation. Statistical intercommunication of indexes of physical 
preparedness and physical health of girls-teenagers is first certain, that allowed 
developing the norms of physical preparedness, which answer a stable health level. 
 Key words: employments on a physical culture, programming, girls 12–13 
years. 
УДК 796-053.2 
 
13.  Анікєєв Д. М. 
Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф. дис. … 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення” / Анікєєв Дмитро Михайлович ; 
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2012. – 19 с. 

Анотація. Уперше представлено місце і роль рухової активності не 
тільки як важливого фактору підвищення рівня здоров'я і профілактики 
захворювань, а й такого, який забезпечує формування здорового способу 
життя шляхом непрямого впливу на його складові, що сприяє раціональній 
організації вільного часу студентів, проявляється у збалансованому 
харчуванні, відмові від шкідливих звичок, тощо; уперше розроблено та 
обґрунтовано комплекс організаційно-методичних заходів з удосконалення 
системи фізичного виховання студентської молоді, які враховують 
мотивацію студентів та спрямовані на створення відповідних умов для 
ведення здорового способу життя і забезпечення належних норм рухової 
активності студентської молоді; на основі історико-теоретичного аналізу 
виявлені основні тенденції розвитку вітчизняної та зарубіжних систем 
фізичного виховання на різних історичних етапах, на які суттєво вплинули 
зміни у способі життя, структура захворюваності населення. 

Ключові слова: рухова активність, спосіб життя, студентська молодь. 
Аннотация. Диссертация посвящена проблеме научного обоснования 

комплекса организационно-методических мероприятий по 
совершенствованию процесса физического воспитания студентов, 
направленного на повышение уровня двигательной активности, 
формирования здорового образа жизни молодежи. В работе представлены 
место и роль двигательной активности не только как важного фактора 
повышения уровня здоровья и профилактики заболеваний, а такого, который 
обеспечивает формирование здорового образа жизни путем косвенного 
воздействия на его составляющие, что способствует рациональной 



организации свободного времени студентов, проявляется в 
сбалансированном питании, отказе от вредных привычек и т. д.  

Ключевые слова: двигательная активность, образ жизни, студенческая 
молодежь. 

Annotation. The dissertation work is devoted to the scientific study of the 
complex organizational and technical measures to improve the process of physical 
education students, aimed at increasing physical activity, promoting a healthy 
lifestyle of young people.  

Key words: physical activity, way of life, student youth. 
УДК 796.032:371.21 
 
14. Аношкин В. С. 
Организация управления развитием физической культуры и спорта среди 
сельского населения : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 
(включая методику лечебной физкультуры)” / Аношкин Владимир 
Степанович ; ГЦОЛИФК. – М., 1979. – 16 с. 
 Аннотация. Впервые рассматривается организация управления 
развитием физической культуры и спорта среди сельского населения с 
позиции системного подхода. 
 Ключевые слова: физическая культура, спорт, сельское население, 
системный подход, организация. 
 Анотація. Уперше розглянута організація управління розвитком 
фізичної культури і спорту серед сільського населення з позиції системного 
підходу. 
 Ключові слова: фізична культура, спорт, сільське населення, системний 
підхід, організація. 
 Annotation. Organization of management development of physical culture 
and sport is first examined among a rural population from position of approach of 
the systems. 
 Key words: physical culture, sport, rural population, approach of the 
systems, organization. 
 
15. Антонюк С. Д. 
Влияние дифференцированных режимов двигательной активности на 
физическую подготовленность и физическое развитие подростков, 
обучающихся в школах различного типа : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Антонюк Сергей 
Дмитриевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1991. – 23 с. 
 Аннотация. Впервые показано наличие существенных различий в 
физической подготовленности и уровня физического развития детей 11–12 
лет, обучающихся в школах различного типа; доказана целесообразность 
дифференцированного подхода в воспитании физических качеств детей, 
обучающихся в школах различного типа. 



 Ключевые слова: двигательная активность, режим, физическая 
подготовленность, физическое развитие. 
 Анотація. Уперше представлено наявність істотних відмінностей у 
фізичній підготовленості і рівня фізичного розвитку дітей 11–12 років, що 
навчаються у школах різного типу; доведена доцільність диференційованого 
підходу у вихованні фізичних якостей дітей, що навчаються у школах різного 
типу. 
 Ключові слова: рухова активність, режим, фізична підготовленість, 
фізичний розвиток. 
 Annotation. The presence of substantial distinctions in physical 
preparedness and level of physical development of children is first shown 11–12 
years, student at schools of different type; expedience of the differentiated 
approach is proved in education of physical qualities of children, student at schools 
of different type. 
 Key word: motive activity, mode, physical preparedness, physical 
development. 
 
16. Апеков В. А. 
Развитие физической культуры как части социалистической культуры в 
Кабардино-Балкарской АССР : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 735 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
В. А. Апеков ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1968. – 17 с. 
 Аннотация. Изучен и обобщен опыт развития физической культуры в 
Кабардино-Балкарии. 
 Ключевые слова: физическая культура, развитие, Кабардино-Балкария. 
 Анотація. Вивчено і узагальнено досвід розвитку фізичної культури в 
Кабардино-Балкарії. 
 Ключові слова: фізична культура, розвиток, Кабардино-Балкарія. 
 Annotation. Studied and generalized experience of development of physical 
culture in Kabardino-Balkary. 
 Key words: physical culture, development, Kabardino-Balkary. 
 
17. Арделеан Г. І. 
Реформування системи фізичного виховання школярів Румунії : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Арделеан Георгій 
Іванович ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 20 с. 
 Анотація. Уперше здійснено системний аналіз реформування системи 
фізичного виховання школярів у посттоталітарній країні; виявлено специфіку 
організації фізичного виховання школярів Румунії, які мають 
інтернаціональну цінність. Визначено відмінність програмно-нормативних 
основ, їх прогресивні тенденції. 
 Ключові слова: фізичне виховання, школярі, Румунія. 
 Аннотация. Впервые осуществлен системный анализ реформирования 
системы физического воспитания школьников в посттоталитарной стране; 



выявлена специфика организации физического воспитания школьников 
Румынии и определены отличия программно-нормативных основ. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, школьники, Румыния. 
 Annotation. The analysis of the systems of reformation of the system of 
physical education of schoolboys is first carried out in a posttotalitarnoy country; 
the specific of organization of physical education of schoolboys of Romania is 
exposed and the differences of programmatic-normative bases are certain. 
 Key words: physical education, schoolboys, Romania. 
 
18. Арсеньев Е. Н. 
Особенности методики физического воспитания учащихся техникумов и 
вузов, проживающих в условиях Крайнего Севера : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / Арсеньев 
Евгений Николаевич ; ВНИИФК. – М., 1990. – 22 с. 
 Аннотация. Впервые получены экспериментальные материалы, 
характеризующие двигательную активность, физическую подготовленность, 
работоспособность и функциональное состояние учащихся ССУЗ и 
студентов вузов, проживающих в условиях Крайнего Севера. Определен 
эффективный вариант рационального соотношения величины учебно-
тренировочных нагрузок с динамикой физической работоспособности 
студентов в учебному году. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, учащиеся, условия, Крайний 
Север. 
 Анотація. Уперше отримано експериментальні матеріали, що 
характеризують рухову активність, фізичну підготовленість, працездатність і 
функціональний стан студентів ССУЗ і студентів вузів, які проживають в 
умовах Крайньої Півночі. Визначений ефективний варіант раціонального 
співвідношення величини навчально-тренувальних навантажень з динамікою 
фізичної працездатності студентів у навчальному році. 
 Ключові слова: фізичне виховання, студенти, умови, Крайня Північ. 
 Annotation. Experimental materials, characterizing motive activity, physical 
preparedness, capacity and functional state of studying middle special educational 
establishments and students of institutes of higher, resident in the conditions of 
The far north, are first got. The effective variant of rational correlation of size of 
the educational trainings loadings is certain with the dynamics of physical capacity 
of students in to the school year. 
 Key words: physical education, studying, terms, The far north. 
 
19.  Артемов С. В. 
Запросы и потребности населения как базовый фактор планирования 
развития физической культуры и спорта городского района : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Артемов Сергей Васильевич ; ВНИИФК. – М., 1991. – 21 с. 



 Аннотация. Разработаны методические основы использования 
социологической информации при планировании и разработке программ 
территориального развития физической культуры и спорта; обосновано 
увязывание информации с общей стратегией социального развития отрасли и 
выявлены пути повышения эффективности принимаемых управленческих 
решений. 
 Ключевые слова: население, физическая культура и спорт, программа, 
социальное развитие. 
 Анотація. Розроблено методичні основи використання соціологічної 
інформації під час планування і розробки програм територіального розвитку 
фізичної культури і спорту; обґрунтовано взаємозв’язок інформації із 
загальною стратегією соціального розвитку галузі і виявлено шляхи 
підвищення ефективності ухвалюваних управлінських рішень. 
 Ключові слова: населення, фізична культура і спорт, програма, 
соціальний розвиток. 
 Annotation. Methodical bases of the use of sociological information are 
developed at planning and development of the programs of territorial development 
of physical culture and sport, tying up of information is grounded with general 
strategy of social development of industry and the ways of increase of efficiency 
made administrative decisions are exposed. 
 Key words: population, physical culture and sport, program, social 
development. 
 
20. Багирова С. К. 
Оздоровительная и профессионально-прикладная эффективность 
физкультурно-массовой работы в общежитии СПТУ (на примере 
строительного) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки”; [ спец.] 
14.00.07 „Гигиена” / Багирова Севда Абдул Керим Кызы ; ГЦОЛИФК. − М., 
1987. – 23 с. 
 Аннотация. Разработана и экспериментально обоснована программа 
массовых физкультурно-оздоровительных самостоятельных занятий 
учащихся, основанная на постоянном контроле достижений со стороны 
тренера-преподавателя. 
 Ключевые слова: программа, занятия по физкультуре, учащиеся, 
тренер. 
 Анотація. Розроблена і експериментально обґрунтована програма 
масових фізкультурно-оздоровчих самостійних занять студентів СПТУ, 
заснована на постійному контролі досягнень з боку тренера-викладача. 
 Ключові слова: програма, заняття по фізкультурі, що вчаться, тренер. 
 Annotation. Developed and the program of mass athletic-health independent 
employments is experimentally grounded studying, based on the permanent control 
of achievements from the side of trainer-teacher. 
 Key words: program, employments on physical education, studying, trainer. 
 



21. Базильчук В. Б. 
Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в 
умовах вищого навчального закладу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Базильчук Віра Богданівна ; Львів. держ. ін-т фіз. 
культури. − Л., 2004. − 22 с. 
 Анотація. Апробовано організаційну модель спортивно-оздоровчої 
діяльності, яка дозволяє в умовах навчального закладу підвищити обсяги 
рухової активності, покращити стан здоров’я та рівень фізичної підготовки 
студентів. 
 Ключові слова: організація, спортивна, оздоровча діяльність, студенти. 
 Аннотация. Разработана организационная модель спортивно-
оздоровительной деятельности, которая в условиях вуза способствует 
повышению объема двигательной активности студентов, улучшает уровень 
их физической подготовленности и здоровья. 
 Ключевые слова: организация, спортивная, оздоровительная 
деятельность, студенты. 
 Annotation. The organizational model of sporting-health activity which in 
the conditions of institute of higher is instrumental in the increase of volume of 
motive activity of students is developed, improves the level of their physical 
preparedness and health. 
 Key words: organization, sporting, health activity, students. 
УДК 796.035:37.046.16 
 
22. Баканова О. Ф. 
Організація фізичного виховання студентської молоді на сучасному етапі 
реформування вищих навчальних закладів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Баканова Олександра Феліксівна ; Харк. держ. акад. 
фіз. культури. – Х., 2013. – 20 с. 

Анотація. Уперше в організації фізичного виховання студентської 
молоді розроблено систему класифікації фізичного розвитку, фізичного 
виховання студентської молоді з визначенням їх схильності до різних видів 
рухової діяльності, що дозволяє вирішити питання їх індивідуалізованого 
фізичного навантаження. Уперше розроблено критерії достатнього рівня 
фізичної підготовленості для відповідного вікового рівня фізичного розвитку 
студентської молоді з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.  
Уперше проведено модифікацію методів антропометричного оцінювання 
рівня фізичного розвитку, яка дає змогу змінити кількість використаних 
критеріїв для здійснення вимірювань, що є достатніми для необхідного 
результату порівняння. Уперше встановлено найбільш характерні види 
захворювань у студентів, які належать до серцево-судинних, шлунково-
кишкових, опорно-рухових функціональних систем, і які найбільш поширені 
на першому курсі навчання у вищому навчальному закладі. Показано, що 



студенти, які є найбільш схильними до певних видів захворювань, мають 
характерний соматотип і схожі соціально-побутові умови їх життя. 

Ключові слова: фізичний розвиток, підготовленість, стан, здоров'я, 
донозологічна діагностика, індивідуальна норма. 

Аннотация. Диссертационное исследование посвящено изучению 
состояния физического здоровья студенческой молодежи и современной 
тенденции физической подготовки студентов высших учебных заведений, а 
также совершенствованию программно-нормативных положений 
физического воспитания в учебных заведениях. В процессе проведенных 
исследований были установлены наиболее слабые стороны в состоянии 
физического здоровья студенческой молодежи, которые проявляются у них 
на первом году обучения и является причиной неправильной организации 
здорового образа жизни в образовательной студенческой среде. 

Ключевые слова: физическое развитие, подготовленность, состояние, 
здоровье, донозологическая диагностика, индивидуальная норма. 

Annotation. In the thesis studied a state of physical health of students and 
current trends in physical training university students, as well as improved 
software and regulations of physical education in higher education institutions. 
During the research of physical education students at the present stage of 
reforming higher education institutions were set weakest side in a state of physical 
health of students who are in them in the first year and cause malfunction of 
student life. 

Key words: physical development, fitness, condition, health, prenosological 
diagnosis, the individual rate. 
УДК 796.011.3:376.352 

 
23. Бакашвили В. Г. 
Влияние семьи на физическое воспитание детей дошкольного возраста в 
условиях Грузинской ССР : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Бакашвили Василий Георгиевич ; 
ГЦОЛИФК. − М., 1990. – 24 с. 
 Аннотация. Дан анализ социально-педагогических аспектов влияния 
семьи на физическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях 
Грузии. Изучено отношение родителей к физическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в условиях крупного города (Тбилиси), некоторых 
сравнительно небольших городов. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, дети, дошкольный возраст, 
Тбилиси. 
 Анотація. Проаналізовано соціально-педагогічні аспекти впливу сім'ї 
на фізичне виховання дітей дошкільного віку в умовах Грузії. Вивчено 
відношення батьків до фізичного виховання дітей дошкільного віку в умовах 
великого міста (Тбілісі), деяких порівняно невеликих міст. 
 Ключові слова: фізичне виховання, діти, дошкільний вік, Тбілісі. 



 Annotation. The analysis of socially-pedagogical aspects of influencing of 
family is given on physical education of children of preschool age in the conditions 
of Georgia. Attitude of parents is studied toward physical education of children of 
preschool age in the conditions of large city (Tbilisi), some comparatively small 
cities. 
 Key words: physical education, children, preschool age, Tbilisi. 
УДК 372.212.1+372.219:796-053.2 
 
24. Бакіко І. В. 
Поєднання базової і варіативної частин програми з фізичної культури 
школярів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Бакіко Ігор Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2007. – 19 
с. 
 Анотація. Уперше обґрунтовано зміст варіативної частини програми 
фізичної культури для загальноосвітніх шкіл з різною матеріальною базою. 
Уперше обґрунтовано співвідношення базової і варіативної частин шкільної 
програми, що складає в молодшому віці – 70:30%, в середньому – 60:40%, 
старшому – 50:50% навчального матеріалу. 
 Ключові слова: фізична культура, школярі, програма. 
 Аннотация. Впервые обосновано соотношение базовой и вариативной 
частей школьной программы. 
 Ключевые слова: физическая культура, школьники, программа. 
 Annotation. Correlation of base and variativ parts of the school program is 
first grounded. 
 Key words: physical culture, schoolboys, program. 
УДК 796.011.3:371.214 
 
25. Бакунас В. К. 
История физической культуры в Литовской ССР (1919–1956 гг.) : автореф. 
дис. … канд. пед. наук / Бакунас В. К. ; ГЦОЛИФК. − Л., 1961. – 34 с. 
 Аннотация. Проанализировано зарождение литовского советского 
физкультурного движения, пути его развития, успехи и недостатки, 
специфические особенности строительства литовской советской физической 
культуры по сравнению с другими братскими республиками. Освещены 
формы организации и методы работы по физическому воспитанию 
литовского народа.  
 Ключевые слова: физическая культура, история, Литва. 
 Анотація. Проаналізовано зародження литовського радянського 
фізкультурного руху, шляхи його розвитку, успіхи і недоліки, специфічні 
особливості будівництва литовської радянської фізичної культури у 
порівнянні з іншими братніми республіками. Висвітлені форми організації і 
методи роботи з фізичного виховання литовського народу.  
 Ключові слова: фізична культура, історія, Литва. 



 Annotation. The origin of Lithuanian soviet athletic motion, ways of his 
development, successes and failings, specific features of building of the Lithuanian 
soviet physical culture as compared to other brotherly republics, is analysed. The 
forms of organization and methods of work on physical education of the 
Lithuanian people are lighted up.  
 Key words: physical culture, history, Lithuania. 
 
26.  Баландин В. П. 
Формы и средства физической культуры в режиме труда и межрейсового 
отдыха работников локомотивных бригад : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Баландин Виктор 
Петрович ; ВНИИФК. − М., 1981. – 31 с. 
 Аннотация. Впервые обоснована и экспериментально доказана 
целесообразность применения системы физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме труда и межрейсового отдыха работников 
локомотивных бригад, способствующей ускорению достижений рабочей 
настройки в начале поездки, поддержанию устойчивого уровня 
профессиональной работоспособности в пути следования, ускорению 
протекания восстановительных процессов в организме непосредственно 
после поездки в пункте оборота. 
 Ключевые слова: физическая культура, формы, средства, труд, отдых, 
работники локомотивных бригад. 
 Анотація. Уперше обґрунтована і експериментально доведена 
доцільність застосування системи фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі 
праці і міжрейсового відпочинку працівників локомотивних бригад, яка 
сприяє прискоренню досягнень робочого налаштування до початку поїздки, 
підтримці стійкого рівня професійної працездатності у дорозі, прискоренню 
протікання відновних процесів в організмі безпосередньо після поїздки в 
пункт повернення. 
 Ключові слова: фізична культура, форми, засоби, праця, відпочинок, 
працівники локомотивних бригад. 
 Annotation. First grounded and expedience of application of the system of 
athletic-health measures is experimentally proved in the mode of labour and 
intertrip rest of workers of brigades of locomotives, cooperant the acceleration of 
achieving the working tuning at the beginning of journey, to maintenance of steady 
level of professional capacity on the way followings, to the acceleration of flowing 
of processes of restorations in an organism directly after a journey in the point of 
turn. 
 Key words: physical culture, forms, facilities, labour, rest, workers of 
lokomotiv brigades. 
 
27. Балацька Л. В. 
Організаційно-методичні основи покращення моторної функції дітей 3–5 
років у процесі фізичного виховання :  автореф. дис. … канд. наук з фіз. 



виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Балацька Лариса Василівна ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури. – Л., 2013. – 20 с. 
 Анотація. Дисертаційну роботу присвячено проблемі вдосконалення 
фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах (ДНЗ) для 
підвищення ефективності в покращенні моторної функції дітей. Проведеним 
дослідженням визначено організаційно-методичні основи цього процесу, 
одна з основних — урахування спрямованості мануальної рухової асиметрії 
(МРА) дітей. На основі цього експериментально доведено перевагу методики 
вивчення рухової дії, що передбачає «симетричне» оволодіння нею в 
послідовності «спочатку непровідною, а після формування вміння — 
провідною рукою (ногою),у непровідному чи провідному напрямі», над 
загальноприйнятою методикою вивчення дії тільки провідною рукою 
(ногою), у провідному напрямі або спочатку провідною, а після формування 
навички — непровідною. Водночас установлено особливості вияву та зміни 
досліджуваних показників моторики, фізичних якостей дівчаток і хлопчиків 
із різною спрямованістю МРА впродовж 3–5-го років. 

Ключові слова: фізичне виховання, організаційно-методичні основи, 
дошкільники, спрямованість мануальної рухової асиметрії, моторна функція. 

Аннотация. Диссертационная работа посвящена проблеме 
совершенствования физического воспитания в дошкольных учебных 
заведениях (ДУЗ) для улучшения результата в развитии моторной функции 
детей 3-5 лет. Проведенным исследованием установлены организационно-
методические основы указанного процесса, одна из основных — учет 
направленности мануальной двигательной асимметрии (МДА) детей. 
Учитывая последнее, экспериментально обосновано преимущество методики 
изучения двигательных действий, предусматривающей «симметричное» 
овладение техникой в последовательности «сначала не ведущей, а после 
формирования умения — ведущей рукой (ногой), в неведущем, потом в 
ведущем направлении», по сравнению с общепринятыми методиками 
выполнения действия только ведущей рукой (ногой), в ведущем направлении 
или сначала ведущей, а после формирования навыка — неведущей. В то же 
время установлены особенности проявления и изменения исследуемых 
показателей моторики, физических качеств девочек и мальчиков с различной 
направленностью МДА в течение 3—5-го годов. 

Ключевые слова: физическое воспитание, организационно-
методические основы, дошкольники, направленность мануальной 
двигательной асимметрии, моторная функция. 

Annotation. The thesis for the candidate degree deals with the issue of the 
physical education improvement in pre-school educational establishments for 
achieving better results in motion function development of children aged 3—5. To 
reach the aim we used the complex of such methods as analysis, comparative 
method, systematization, generalization, oral testing, conversation, dynamometry, 
pedagogical observation, testing, experiment (fixed and forming),  psycho-
diagnostic  testing  on  manual  motion  asymmetry  (MMA)  direction, mathematic 



and statistic methods. Tested: in the course of stated experiment — 122 girls aged 
3-4 (82 with right MMA, 20 - with the left one, 20 - ambidexterity) and 130 boys 
(90, 20 and 20 respectively). During the forming experiment — 43 five-year-old 
girls and 39 boys were with the above stated MMA direction. 

Key   words:   physical   education,   organizational   and   methodological   
bases, kindergarteners, manual motion asymmetry direction, motor function. 
УДК 796.012.1-053.4 
 
28. Балькевич О. В. 
Профілактика порушень склепінь стопи у молодших школярів засобами 
фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Балькевич Олександр Васильович ; ДВНЗ „Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 
2012. – 20 с. 
 Анотація. Уперше обґрунтовано програму профілактики порушень 
сплетінь стопи у дітей молодшого шкільного віку з урахуванням лінійних і 
кутових характеристик стопи та рівня їхньої фізичної підготовленості, 
відмінними особливостями якої є її етапність і модульність, які дають змогу 
вирішувати оздоровчі завдання під час фізичного виховання; уперше 
розроблено й застосовано інформаційно-методичну систему «Перші кроки до 
здоров'я», яка сприяє ефективній реалізації інформаційного та теоретичного 
модулів програми. 
 Ключові слова: фізичне виховання, діти молодшого шкільного віку, 
порушення склепінь стопи, сагітальний профіль стопи, інформаційно-
методична система, фізичні вправи. 
 Аннотация. В диссертации раскрыто решение проблемы 
профилактики нарушений сводов стоп у младших школьников средствами 
физического воспитания. Обоснована и разработана программа укрепления 
сводов стопы младших школьников во время физического воспитания. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, дети младшего школьного 
возраста, нарушение сводов стопы, сагиттальный профиль стопы, 
информационно-методическая система, физические упражнения. 
 Annotation. The paper analyzes and summarizes the problem of using 
innovative technologies in the practice of physical education of children of primary 
school age, structure and function of the foot, determinants that affect the 
formation of springs supporting-foot properties, the features of the sagittal profile 
of the foot of junior school children, fluctuations in growth- mass indices and 
physical training of pupils. A program of prevention of violations of codes of foot, 
part of which is informative and methodical system of «First steps to health» is 
developed and introduced.  
 Key words: physical education, children of primary school age, a violation 
of arches of the foot, sagittal profile of the foot, informational and methodical 
system, exercise. 
УДК 796.011.3:716.718.7 



29. Баранский А. И. 
Детские спортивные школы в системе физического воспитания молодежи 
(опыт работы детских спортивных школ в СССР и молодежных спортивных 
школ в Польской Народной Республике : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
А. И. Баранский ; ГЦОЛИФК. − М., 1955. – 13 с. 
 Аннотация. Педагогическим наблюдением и исследованием 
документации 26-ти спортивных школ изучены занятия по 15 видам спорта. 
 Ключевые слова: детские спортивные школы, физическое воспитание, 
опит работы, Польша. 
 Анотація. Педагогічним спостереженням і дослідженням документації 
26-ти спортивних шкіл вивчено заняття з 15 видів спорту. 
 Ключові слова: дитячі спортивні школи, фізичне виховання, досвід 
роботи, Польща. 
 Annotation. A pedagogical supervision and research of document of 26 
sporting schools is study employments for to 15 types of sport. 
 Key words: sporting schools of children's, physical education, opit works, 
Poland. 
 
30. Барибіна Л. М. 
Індивідуалізація навчального процесу з фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах із урахуванням психофізіологічних можливостей 
студентів : : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Барибіна Людмила Миколаївна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2013. – 
20 с. 

Аннотація. У роботі розроблено алгоритм і підходи до індивідуалізації 
фізичного виховання студентів, які дозволяють швидко і ефективно 
визначити індивідуальні особливості студентів, що включають як показники 
фізичної підготовленості, так і показники психофізіологічних можливостей. 
Це дозволяє допомогти студенту у виборі найбільш придатної для нього 
спортивної спеціалізації, що сприяє підвищенню функціональних 
можливостей та рівня фізичної підготовленості. Визначено структуру 
комплексної підготовленості студентів - представників різних спортивних 
спеціалізацій та їх психофізіологічні особливості. Науково обгрунтовано 
ефективність застосування алгоритму індивідуалізації процесу фізичного 
виховання студентів, заснованого на використанні показників 
психофізіологічних можливостей і фізичної підготовленості, методах 
багатомірного аналізу. 

Ключові слова: студент, індивідуалізація, фізична підготовленість, 
психофізіологічні можливості, програмне забезпечення, спортивні секції. 

Аннотация. В работе разработаны алгоритм и подходы к 
индивидуализации физического воспитания студентов, которые позволяют 
быстро и эффективно определить индивидуальные особенности студентов, 
включающие как показатели физической подготовленности, так и показатели 
психофизиологических возможностей. Это помогает студенту в выборе 



наиболее подходящей для него спортивной специализации, способствует 
повышению функциональных возможностей и уровня физической 
подготовленности студентов. 

Ключевые слова: студент, индивидуализация, физическая 
подготовленность, психофизиологические возможности, программное 
обеспечение, спортивные секции. 

Annotation. The thesis is devoted to algorithm development customize the 
learning process of physical education in higher education institutions with a 
sectional organization studies. Purpose-theoretically and experimentally justify the 
use of the algorithm individualization process of physical education in higher 
education institutions to meet psycho-physiological characteristics of students. In 
algorithm and approaches to the individualization of physical education students, 
who can quickly and efficiently determine the individual characteristics of 
students, including both indices of physical fitness, and psychophysiological 
performance capabilities that allow a student to help in selecting the most 
appropriate place of sports specialization, enhance functionality, the level of 
physical fitness of students. 

Key words: student, personalization, physical fitness, physiological features, 
software, sports sections. 
УДК 796.562:796.015.44 
 
31. Батурина В. Г. 
Физическое воспитание студентов-пианистов : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Батурина Вера Григорьевна ; ГДОИФК им. 
П. Ф. Лесгафта. – Л., 1972. – 23 с. 
 Аннотация. Проанализированы особенности двигательных качеств 
студентов-пианистов, экспериментально проверено влияние специально 
подобранных средств и методов физического воспитания на развитие 
двигательных качеств, имеющих профессиональное значение для пианистов. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, студенты-пианисты, 
средства, методы. 
 Анотація. Проаналізовано особливості рухових якостей студентів-
піаністів, експериментально перевірено вплив спеціально підібраних засобів і 
методів фізичного виховання на розвиток рухових якостей, що мають 
професійне значення для піаністів. 
 Ключові слова: фізичне виховання, студенти-піаністи, засоби, методи. 
 Annotation. The features of motive qualities of students-pianists are 
analysed, influencing is experimentally tested special facilities and methods of 
physical education on development of motive qualities, having a professional value 
for pianists. 
 Key words: physical education, students-pianists, facilities, methods. 
 
 
 



32. Бахтияров Ф. Г. 
Методика закаливания детей младшего школьного возраста в процессе 
физического воспитания : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Бахтияров Фарит Галеевич ; ВНИИФК. – М., 1985. – 23 с. 
 Аннотация. Впервые разработана целостная система использования 
средств закаливания воздухом, водой и солнечными лучами как в процессе 
занятий физическими упражнениями, так и в бытовых условиях. 
 Ключевые слова: закаливание, средства, дети младшего школьного 
возраста. 
 Анотація. Уперше розроблена цілісна система використання засобів 
загартовування повітрям, водою і сонячними променями як в процесі занять 
фізичними вправами, так і в побутових умовах. 
 Ключові слова: загартовування, засоби, діти молодшого шкільного 
віку. 
 Annotation. The integral system of the use of facilities of making healthy air 
is first developed, by water and sunbeams both in the process of employments by 
physical exercises and in domestic terms. 
 Key words: making healthy, facilities, children of junior school age. 
УДК 796.011.1(79-053.2)-613 
 
33. Безверхня Г. В. 
Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5–11-х класів : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Безверхня 
Галина Василівна ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. − Л., 2004. − 23 с. 
 Анотація. Визначено структуру зовнішніх і внутрішніх чинників, які 
впливають на формування мотивації школярів до самовдосконалення 
засобами фізичного виховання. Виявлено ступінь впливу комунікативних 
чинників на мотивацію підлітків до занять фізичної культурою і спортом; 
причини незадоволення школярів організаційно-методичною основою 
фізичного виховання в школі. 
 Ключові слова: фізична культура, спорт, школярі. 
 Аннотация. Определена структура внешних и внутренних факторов, 
которые влияют на формирование мотивации школьников к 
самоусовершенствованию средствами физического воспитания. 
 Ключевые слова: физическая культура, спорт, школьники. 
 Annotation. The structure of external and internal factors which influence 
on forming of motivation of schoolboys to self-perfection of physical education 
facilities is certain. 
 Key words: physical culture, sport, schoolboys. 
 
34. Безносиков Е. Я. 
Становление советской физической культуры на территориях, вошедших в 
состав СССР в годы Второй мировой войны : автореф. дис. … канд. пед. наук 



: [спец.] 130004 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Безносиков Евгений Яковлевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1974. – 23 
с. 
 Аннотация. Выявлены межнациональные спортивные связи для 
ускоренного и многостороннего развития физической культуры в условиях 
социалистических преобразований; показаны пути достижения массовости 
физкультурного движения и повышения мастерства спортсменов в регионах, 
вошедших в состав СССР в годы Второй мировой войны. 
 Ключевые слова: советская физическая культура, вторая мировая 
война, преобразования. 
 Анотація. Виявлено міжнаціональні спортивні зв'язки для 
прискореного і всебічного розвитку фізичної культури в умовах 
соціалістичних перетворень; показано шляхи досягнення масовості 
фізкультурного руху і підвищення майстерності спортсменів в регіонах, що 
увійшли до складу СРСР у роки Другої світової війни. 
 Ключові слова: радянська фізична культура, Друга світова війна, 
перетворення. 
 Annotation. International sporting connections are exposed for speed-up and 
multilateral development of physical culture in the conditions of socialistic 
transformations; the ways of achieving mass character of athletic motion and 
increase of trade of sportsmen are shown in regions, entering in the complement of 
SSSR in the years of the Second World War. 
 Key words: soviet physical culture, Second World War, transformations. 
 
35. Безпалий С. М. 
Удосконалення фізичної підготовки офіцерів-викладачів вищих навчальних 
закладів МВС України : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту 
: [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Безпалий Сергій Миколайович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. 
– Л., 2013. – 20 с. 

Анотація. Уперше запропоновано новий порядок планування й 
організації фізичної підготовки викладацького складу, що передбачає 
проведення занять за. «гнучким» графіком залежно від навчального 
навантаження викладачів; запроваджено заняття з фізичної підготовки з 
рекреаційною та тренувальною спрямованістю, залежно від часу заняття 
впродовж службового дня, та змінено співвідношення обсягів загальної та 
спеціальної фізичної підготовки; теоретично обгрунтовано, розроблено та 
перевірено ефективність програми вдосконалення фізичної підготовки 
офіцерів-викладачів ЕШЗ МВС України, сутність якої полягає в 
удосконаленні загальної фізичної підготовленості викладацького складу 
шляхом застосування простих і доступних засобів з урахуванням вікової 
групи та рівня фізичного стану викладачів; доведено, що впровадження 
авторської програми є ефективним і має суттєвий вплив на активізацію 
відвідування занять, підвищення рівня фізичної підготовленості та здоров'я 
офіцерів-викладачів. 



Ключові слова: офіцери-викладачі, фізична підготовка, програма. 
Аннотация. В диссертации освещены вопросы, касающиеся 

усовершенствования действующей системы физической подготовки 
преподавательского состава вузов МВД Украины.  

Ключевые слова: офицеры-преподаватели, физическая подготовка, 
программа. 

Annotation. In the dissertation the problems concerning the improvement of 
physical training operating system of teaching staff at higher educational 
establishment of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.are illustrated.  

Keywords: officers-instructors, physical training, program. 
УДК 371.72.355.233.22 

 
36. Белый К. И. 
Преемственность методики закаливания детей 3–4 лет в семье и дошкольном 
учреждении : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры”  / Белый Константин Ильич ; 
БГИФК. – Минск, 1992. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые получен экспериментальный материал, 
характеризующий преемственность закаливания детей 3–4 лет в семье и 
дошкольном учреждении. Разработаны практические рекомендации для 
родителей и воспитателей по проведению закаливающих процедур с детьми в 
течение дня, недели, месяца во все сезоны года в зависимости от состояния 
их здоровья в динамике. Дана оценка состояния закаленности организма 
детей; показано, что использование разработанной методики позволило 
повысить степень закаленности организма детей. 
 Ключевые слова: дети, закаливание, динамика. 
 Анотація. Уперше отримано експериментальний матеріал, що 
характеризує спадкоємність загартовування дітей 3–4 років у сім'ї і 
дошкільній установі. Розроблено практичні рекомендації для батьків і 
вихователів з проведення загартовуючих процедур з дітьми протягом дня, 
тижня, місяця у всі сезони року залежно від стану їхнього здоров'я у 
динаміці. Дана оцінка стану загартованості організму дітей; показано, що 
використання розробленої методики дозволило підвищити ступінь 
загартованості організму дітей. 
 Ключові слова: діти, загартовування, динаміка. 
 Annotation. Experimental material, characterizing the succession of making 
healthy of children of 3–4 years in family and preschool establishment, is first got. 
Practical recommendations are developed for parents and educators on conducting 
of making healthy procedures with children during a day, week, month in all 
seasons of year depending on consisting of their health of dynamics. The 
estimation of the state of training of organism of children is given; it is shown that 
the use of the developed method allowed to promote the degree of training of 
organism of children. 
 Key words: children, making healthy, dynamics. 



37. Белова Г. Б. 
Использование программно-целевого метода в управлении развитием 
массовой физической культуры на уровне области : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Белова 
Галина Борисовна ; ОГИФК. – Омск, 1984. – 23 с. 
 Аннотация. Получены данные о фактическом состоянии развития 
массовой физической культуры, планировании, контроля, принятия 
управленческих решений, подготовки и переподготовки кадров, пропаганды 
массовой физической культуры среди населения области. 
 Ключевые слова: программа, метод, управление, массовая физическая 
культура. 
 Анотація. Отримано дані про фактичний стан розвитку масової 
фізичної культури, планування, контролю, ухвалення управлінських рішень, 
підготовки і перепідготовки кадрів, пропаганди масової фізичної культури 
серед населення області. 
 Ключові слова: програма, метод, управління, масова фізична культура. 
 Annotation. Information is got about actual development of mass physical 
culture status, planning, control, making administrative decisions, preparation and 
retraining of shots, propaganda of mass physical culture among the population of 
region. 
 Key words: program, method, management, mass physical culture. 
 
38. Бескопыльный А. П. 
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 
учащихся 11–13 лет с применением системы педагогического контроля : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Бескопыльный А. П. ; 
КГИФК. – К., 1989. – 24 с.  
 Аннотация. Установлена информационная значимость критериев 
оценки физического состояния учащихся 11–13-летнего возраста с целью 
разработки системы комплексного педагогического контроля при проведении 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выявлено отсутствие 
параллелизма между показателями физического развития мальчиков 11–13 
лет, их общей выносливостью и аэробной работоспособностью, 
определяемых в естественных и лабораторных условиях. 
 Ключевые слова: физические упражнения, самостоятельные занятия, 
учащиеся 11–13 лет, система педагогического контроля. 
 Анотація. Встановлена інформаційна значущість критеріїв оцінки 
фізичного стану учнів 11–13-річного віку з метою розробки системи 
комплексного педагогічного контролю під час проведення самостійних 
занять фізичними вправами. Виявлена відсутність паралелізму між 
показниками фізичного розвитку хлопчиків 11–13 років, їх загальною 
витривалістю і аеробною працездатністю, що визначаються у природних і 
лабораторних умовах. 



 Ключові слова: фізичні вправи, самостійні заняття, учні 11–13 років, 
система педагогічного контролю. 
 Annotation. Informative meaningfulness of criteria of estimation of bodily 
condition is set studying 11–13-years-old age with the purpose of development of 
the complex pedagogical checking system during conducting of independent 
employments physical exercises. Absence of parallelism is exposed between the 
indexes of physical development of boys 11–13 years, by their general endurance 
and aerobic capacity, determined in natural and laboratory terms. 
 Key words: physical exercises, independent employments, studying 11–13 
years, pedagogical checking system. 
УДК 796.071.5-053.7:370.187+371.048.2 
 
39. Білецька В. В. 
Теоретико–методичне обґрунтування тестування фізичної підготовленості 
молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Білецька Вікторія Вікторівна ; Нац. ун-т 
фіз. виховання і спорту України. − К.,2008. – 20 с. 
 Анотація. Уперше здійснено комплексний науковий підхід до оцінки 
фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку на підставі 
урахування закономірностей вікового розвитку їх організму, рівня їхнього 
фізичного здоров’я, особливостей функціонального забезпечення прояву 
окремих фізичних здібностей. Уперше виявлено особливості регуляції ритму 
серця й реакції організму молодших школярів з різним рівнем фізичного 
здоров’я на бігове навантаження аеробної спрямованості, що дозволило 
обґрунтувати тести на витривалість, які відповідають функціональним 
можливостям організму дітей. 
 Ключові слова: фізична підготовленість, тестування, молодші школярі, 
 фізичне виховання. 
 Аннотация. В работе обоснован комплексный научный подход к 
оценке физической подготовленности детей младшего школьного возраста с 
учетом закономерностей возрастного развития организма, уровня их 
физического здоровья, особенностей функционального обеспечения 
проявления отдельных физических способностей.  
 Ключевые слова: физическая подготовленность, тестирование, 
младшие 
 школьники, физическое воспитание. 
 Annotation. In work complex scientific approach is grounded to the 
estimation of physical preparedness of children of junior school age taking into 
account conformities to the law of age development of organism, their physical 
health level, features of the functional providing of display of separate physical 
capabilities.  
 Key words: physical preparedness, testing, junior schoolboys, physical 
education. 
УДК 796-053.2:371.73 



40. Білітюк С. А. 
Формування стимулів до занять фізичними вправами в дітей молодшого 
шкільного віку (на прикладі плавання) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Білітюк Сергій Анатолійович ; Харк. держ. акад. фіз. 
культури. − Х., 2006. − 20 с. 
 Анотація. Уперше розроблено та теоретично обґрунтовано 
структурно-компонентну модель стимулів до фізичного виховання дітей 
молодшого шкільного віку. Уперше виявлено вірогідні взаємозв’язки між 
стимулами дітей до занять фізичними вправами та моторною щільністю 
уроку. Розроблено технологію формування стимулів до занять фізичними 
вправами дітей 7–10 років засобами плавання. 
 Ключові слова: фізичні вправи, діти молодшого шкільного віку, 
стимул. 
 Аннотация. Впервые определено понятие стимул как побуждающую 
причину к активному выполнению физических упражнений. 
 Ключевые слова: физические упражнения, дети младшего школьного 
возраста, стимул. 
 Annotation. A concept is first certain stimulus as propulsive reason to active 
implementation of physical exercises. 
 Key words: physical exercises, children of junior school age, stimulus. 
 
41. Билькевич А. Л. 
Рациональное использование средств и методов физической культуры для 
улучшения здоровья и повышения работоспособности рабочих 
электросварочного производства : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физической культуры)” / Билькевич 
Александр Леонидович ; КГИФК. – К., 1984. – 21 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснован рациональный вариант 
занятий физическими упражнениями с рабочими электросварщиками в 
зависимости от характера их трудовой деятельности и функционального 
состояния организма. 
 Ключевые слова: физическая культура, средства, методы, рабочие. 
 Анотація. Експериментально обґрунтований раціональний варіант 
занять фізичними вправами з робітниками-електрозварювальниками залежно 
від характеру їхньої трудової діяльності і функціонального стану організму. 
 Ключові слова: фізична культура, засоби, методи, робочі. 
 Annotation. The rational variant of employments is experimentally 
grounded by physical exercises with workings electric welders depending on 
character of their labour activity and functional state of organism. 
 Key words: physical culture, facilities, methods, workers. 
УДК 796.0 
 
 



42.  Близнюк Ю. В. 
Методика обучения физическим упражнениям подростков 11–13 лет на 
основе учета типологических особенностей нервной системы : автореф. дис. 
… канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки” / Близнюк Юрий Владимирович ; 
КГИФК. – К., 1989. – 19 с. 
 Аннотация. Экспериментально доказана повышенная эффективность 
комплексного использования различных методов обучения по сравнению с 
применением активных методов; разработаны и экспериментально 
проверены варианты методики обучения, обеспечивающие лучший результат 
в данной типологической группе. 
 Ключевые слова: физические упражнения, методика обучения, 
подростки. 
 Анотація. Експериментально доведена підвищена ефективність 
комплексного використання різних методів навчання у порівнянні із 
застосуванням активних методів; розроблені і експериментально перевірені 
варіанти методики навчання, що забезпечують кращий результат у даній 
типологічній групі. 
 Ключові слова: фізичні вправи, методика навчання, підлітки. 
 Annotation. The promoted efficiency of the complex use of different 
methods of teaching as compared to application of active methods is 
experimentally proved; developed and the variants of method are experimentally 
tested teaching, providing the best result in this tipologic group. 
 Key words: physical exercises, teaching method, teenagers. 
УДК 796.071.5-053.2 
 
43. Боднар І. Р. 
Фізичне виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Боднар 
Іванна Романівна ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 19 
с.  
 Анотація. Уперше розроблено, теоретично обґрунтовано і 
експериментально апробовано програму з фізичного виховання для студентів 
з низьким рівнем фізичної підготовленості.  
 Ключові слова: фізичне виховання, студенти, низький рівень фізичної 
підготовленості. 
 Аннотация. Впервые разработана, теоретически обоснована и 
экспериментально апробирована программа по физическому воспитанию для 
студентов с низким уровнем физической подготовленности. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, низкий уровень 
физической подготовленности. 
 Annotation. First developed, in theory grounded and the program is 
experimentally approved on physical education for students with the low level of 
physical preparedness. 



 Key words: physical education, students, low level of physical preparedness. 
УДК 796:37.037.3 
 
44. Боднар Я. Б. 
Теоретичні та методичні засади фізичного виховання молоді Галичини кінця 
ХІХ – початку ХХ століття (до 1939 р.) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Боднар Ярослав Богданович ; Львів. держ. ін-т фіз. 
культури . – Л., 2002. – 18 с. 
 Анотація. Досліджено можливість і доцільність використання окремих 
елементів систем фізичного виховання молоді Галичини наприкінці ХІХ – 
початку ХХ століття (до 1939 р.) в сучасних умовах становлення 
національної системи фізичного виховання. 
 Ключові слова: фізичне виховання, Галичина, національна система. 
 Аннотация. Исследована возможность и необходимость 
использования отдельных элементов систем физического воспитания 
молодежи Галичины конца ХІХ – начала ХХ века (до 1939 г.) в современных 
условиях становления и развития физического воспитания. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, Галичина, национальная 
система. 
 Annotation. Possibility and necessity of the use of separate elements of the 
systems of physical education of young people of Galicia of end of ХІХ is 
explored – began ХХ ages (1939 to) in the modern terms of becoming and 
development of physical education. 
 Key words: physical education, Galicia, national system. 
УДК 796.011(477) 
 
45. Боднарчук О. М. 
Взаємодія школи та сім’ ї у фізичному вихованні учнів першого класу : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Боднарчук 
Олена Миколаївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2013. – 20 с. 

Анотація. Уперше виявлено суттєві відмінності в оцінюванні батьками 
і вчителями фізичної культури рівня здоров'я учнів, дієвості особистого 
прикладу батьків для формування в дитини потреби у фізичній активності та 
ефективності взаємодії школи та сім'ї у фізичному вихованні 
першокласників, причому стосовно першого питання оцінка вчителів була 
нижчою, а решти – вищою; уперше на основі експертних оцінок визначено 
найбільш ефективні форми взаємодії школи та сім'ї у фізичному вихованні 
першокласника: участь батьків і дітей у фізкультурно-спортивних заходах 
школи, консультації шкільного лікаря та вчителя фізичної культури, 
батьківські збори з наданням методичних порад, індивідуальна робота з 
батьками. 



Ключові слова: фізична культура, фізичне виховання, рухова 
активність, здоров'я, фізичний розвиток, фізична підготовленість, 
першокласники, взаємодія, школа, сім'я. 

Аннотация. Выявлены существенные различия в оценках родителей и 
учителей физической культуры по уровню здоровья учащихся, 
действенности личного примера родителей для формирования у ребенка 
потребности в физической активности и эффективности взаимодействия 
школы и семьи в воспитании первоклассников. На основе экспертных оценок 
определены наиболее эффективные формы взаимодействия школы и семьи в 
воспитании первоклассника. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, 
двигательная активность, здоровье, физическое развитие, физическая 
подготовленность, первоклассники, взаимодействие, школа, семья. 

Annotation. The thesis is devoted to the interaction of school and family in 
physical education process of first-form students. This thesis presents the program 
of school and family cooperation in the process of physical education. The rogram 
includes the most effective forms of school and family cooperation which improve 
students fitness, physical preparedness level and health condition. The results 
confirm the effectiveness of various means of physical education to increase 
physical activity, to engage in exercise, the need for a healthy lifestyle and improve 
the process of physical education of first form students. 

Key words: physical education, physical activity, health, physical 
development, physical training, first form, school, family, interaction. 
УДК 796.011.3-053.5 

 
46. Бойко Д. В. 
Удосконалення фізичного виховання зі спортивною спрямованістю студентів 
вищих навчальних закладів :  автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Бойко Дмитро Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. 
– Л., 2009. – 20 с. 

Анотація. Уперше теоретично обґрунтовано, розроблено та перевірено 
ефективність програми покращення фізичного стану студентів вищих 
навчальних закладів на основі застосування засобів гирьового спорту, 
сутність якої полягає у формуванні загальної фізичної підготовки та здоров'я 
студентів молодших курсів з урахуванням їхніх інтересів; уперше 
обґрунтовано та розроблено комплекси вправ з гирями, які дозволяють 
підготувати гирьовиків масових розрядів в умовах ВНЗ за 3–4 місяці. 

Ключові слова: студенти, фізична підготовленість, вищий навчальний 
заклад, засоби гирьового спорту, програма. 

Аннотация. Впервые разработана программа улучшения физического 
состояния студентов высших учебных заведений на основе использования 
средств гиревого спорта и экспериментально доказано положительное 
влияние занятий с гирями на обеспечение высокого уровня физической 
подготовленности, функционального состояния, здоровья. 



Ключевые слова: студенты, физическая подготовленность, высшее 
учебное заведение, средства гиревого спорта, программа. 

Annotation. The thesis deals with issues related to improving the current 
system of students physical education in higher educational establishments. 
Experiment allowed to confirm the results of literary analysis on the lack of 
effectiveness of the current system of physical education in high school – the 
dynamics of physical fitness of students at the undergraduate is regressive. An 
important reason for this shortage is the low level of basic physical fitness of junior 
students. Direction of improving the current physical education is using physical 
education with a sports orientation based on priority development of strength and 
endurance. One means of physical education conducive to solving the problem is 
outlined weight sport that has several positive features. Based on the studied 
literature and comprehensive research study, we proposed a program to improve 
the physical condition of students in higher education through the use of weight 
sport on junior training course, the essence of which lies in the application of 
exercise with weights (during classes), aimed at developing strength, general and 
strength endurance, forming a "foundation" for the development of professionally 
important qualities of students – future specialists. As a result of the author's 
program indicators of physical fitness, physical development, functional status and 
health of students have been improved. 

Key words: students, physical training, higher education, weight sport 
means, program. 

 
47. Бондар А. С. 
Теорія і практика фізичного виховання гімназистів на Слобожанщині у 
другій половині ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. наук з 
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Бондар Анастасія Сергіївна ; Львів. держ. 
ун-т фіз. культури. – Л., 2006. – 20 с. 
 Анотація. Уперше розкрито специфіку формування системи 
організаційних форм і змісту фізичного виховання гімназистів 
Слобожанщини; виявлено умови реалізації завдань фізичного виховання у 
слобожанських гімназіях; уведено до наукового обігу значну кількість нових 
фактів, теоретичних ідей, що ґрунтуються на фактичному матеріалі 
дослідження. 
 Ключові слова: фізичне виховання, форми, зміст, гімназисти, 
Слобожанщина. 
 Аннотация. Впервые раскрыта специфика формирования системы 
организационных форм и содержания физического воспитания гимназистов 
Слобожанщины. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, формы, содержание, 
гимназисты, Слобожанщина. 
 Annotation. The specific of forming of the system of organizational 
manners and matter of physical education of high school students of 
Slobozhanschiny is first exposed. 



 Key words: physical education, forms, maintenance, high school students, 
Slobozhanschina. 
УДК 796.011 
 
48.   Бондар Т. С. 
Організаційно-педагогічна технологія менеджменту учнівських 
фізкультурно-оздоровчих клубів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Бондар Тарас Сергійович ; Харк. держ. акад. фіз. 
культури. – Х., 2010. – 20 с. 
 Анотація. Уперше показано залежність ефективності позакласної 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи зі школярами від 
форм її організації; виявлено умови менеджменту учнівських громадських 
фізкультурно-оздоровчих клубів загальноосвітніх навчальних закладах 
сучасності (засновницькі заходи, установчі документи, порядок державної 
реєстрації, особливості прийняття управлінських рішень); уперше 
обґрунтовано ефективність відомчого та громадського учнівських 
фізкультурно-оздоровчих клубів щодо вирішення завдань позакласної 
спортивно-масової роботи зі школярами. 
 Ключові слова: система фізичного виховання школярів, позакласна 
фізкультурно-оздоровча робота, організація фізкультурно-оздоровчих клубів. 
 Аннотация. В диссертации представлены теоретические основы 
внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
учащимися школ в общественных организациях. Описаны и обоснованы 
организационные и педагогические условия создания ученических клубов в 
общеобразовательных учебных заведениях; социальные предпосылки, 
определяющие роль, место и эффективность ученических физкультурно-
оздоровительных клубов в формировании физического здоровья и 
физической культуры личности школьников; проанализировано ресурсное 
обеспечение внеклассной физкультурно-оздоровительной работы со 
школьниками. Экспериментально обоснована эффективность 
организационно-педагогической технологии менеджмента ученических 
физкультурно-оздоровительных клубов. 
 Ключевые слова: система физического воспитания школьников, 
внеклассная физкультурно-оздоровительная работа, организация 
физкультурно-оздоровительных клубов. 
 Annotation. The dissertation analyses the role of fitness clubs of 
schoolchild's in the school physical education. The research covers the social 
conditions and peculiarities of legal regulation of such a form of extra-curricular 
sports and health work with students, the efficacy of such a form of extra-
curricular sport and recreation and sports work with students. 
 Key words: the system of physical education schoolchild's, extracurricular 
sports and physical training, fitness clubs organization. 
УДК 796.075.001.76-053.67:796.035 

 



49. Бондарев Д. В. 
Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів 
засобами футболу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Бондарев Дмитро Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури. – Л., 2009. – 20 с. 
 Анотація. Уперше доведено, що застосування методики фізичного 
вдосконалення з пріоритетним використанням засобів футболу і параметрами 
навантаження, які ураховують рівень підготовленості студентів технічного 
ВНЗ у порівнянні з впливом занять за чинною програмою фізичного 
виховання; уперше визначено модельні показники спеціальної 
підготовленості студентів технічного ВНЗ основної групи, що займаються 
фізичним вихованням із пріоритетним використанням засобів футболу, які 
відображають її об’єктивні рівні та виступають у ролі кількісної мети 
підготовки; уперше визначено параметри навантаження специфічних вправ 
футболу різної спрямованості на основі врахування кількісних показників 
фізіологічної реакції на них студентів технічного ВНЗ.  
 Ключові слова: фізичне удосконалення, студенти, футбол, спеціальна 
підготовленість. 
 Аннотация. Проанализировано физическое состояние студентов 
технических вузов и определена роль футбола в системе средств и методов 
физического воспитания студентов. Определен исходный уровень 
физического состояния студентов и специальной подготовленности 
студентов, занимающихся футболом. Разработана методика физического 
совершенствования студентов с приоритетным использованием средств 
футбола, основанная на поэтапном планировании и отличающаяся 
применением учебно-тренировочных заданий, оптимизированных по 
внешним параметрам нагрузки. 
 Ключевые слова: физическое усовершенствование, студенты, футбол, 
специальная подготовленность. 
 Annotation. The bodily condition of students of technical institutes of higher 
is analysed and the role of football is certain in the system of facilities and methods 
of physical education of students. The initial level of bodily condition of students 
and special preparedness of students, engaged in football is certain. The method of 
physical perfection of students is developed with the priority use of sredmtv 
football, based on the stage-by-stage planning and different application uchebno-
trenirovochnyy tasks, optimized on the external parameters of loading. 
 Key words: physical improvement, students, football, special preparedness. 
 
50. Бондаренко І. Г. 
Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки у фізичному вихованні 
студентів-екологів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Бондаренко Ірина Григорівна ; Дніпроп. держ. ін-т фіз. культури 
і спорту. – Д., 2009. – 20 с. 



 Анотація. Уперше обґрунтовано співвідношення засобів професійно-
прикладної фізичної підготовки та загально-фізичної підготовки студентів, 
які навчаються за освітнім напрямом „Екологія”, на основі дослідження 
структури їх фізичного стану. Уперше визначено показники фізичних 
якостей, що лімітують ефективність засвоєння професійних навичок 
студентів, які здобувають вищу екологічну освіту. Уперше доведено методом 
факторного аналізу ефективність використання засобів професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів-екологів у системі фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах. 
 Ключові слова: професійна фізична підготовка, засоби  фізичне 
виховання,  студенти-екологи. 
 Аннотация. Теоретически обосновано и экспериментально 
подтверждено использование эффективных средств профессионально-
прикладной физической подготовки в физическом воспитании студентов, 
которые получают высшее экологическое образование. 
 Ключевые слова: профессиональная физическая подготовка, средства, 
физическое воспитание, студенты-экологи. 
  Annotation. In theory it is grounded and the use of effective facilities of the 
professionally-applied physical preparation is experimentally confirmed in 
physical education of students which get higher ecological education. 
 Key words: professional physical preparation, facilities, physical education,  
students-environmentalists. 
УДК 796.071.5:378.180.6 
 
51. Бондарчук Н. Я. 
Диференційований підхід до фізичного виховання студентів з різних 
біогеохімічних зон Закарпаття : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Бондарчук Наталія Яківна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 
2006. – 20 с. 
 Анотація. Обґрунтовано новий спосіб поділу студентів на достатньо 
однорідні групи за місцем проживання у низинній та гірській місцевості 
Закарпатської області, що створює умови для диференційованого підходу у 
процесі фізичного виховання. 
 Ключові слова: фізичне виховання, студенти, Закарпаття, 
диференціація. 
 Аннотация. Обоснован новый способ разделения студентов на 
группы, исходя из места проживания в Закарпатской области, что создает 
условия для дифференцированного подхода к процессам физического 
воспитания. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, Закарпатье, 
дифференциация. 
 Annotation. The new method of division of students is grounded on groups, 
coming from the place of residence in the Zakarpatskoy region, that creates terms 
for the differentiated approach to the processes of physical education. 



 Key words: physical education, students, Zakarpat'e, differentiation. 
УДК 796.011 
 
52. Борейко Л. И. 
Организация взаимообучения студентов в процессе учебной практики по 
гимнастике на факультете физического воспитания : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Борейко Лилия Ивановна ; ОГИФК. – Омск, 1990. 
– 19 с. 
 Аннотация. Разработана методика взаимообучения, построенная на 
выделении предактивного, активного и постактивного этапов организации 
обучающих взаимокоррекций студентов; разработана новая система 
дифференцированной оценки отдельных групп профессиональных умений; 
усовершенствованные схемы педагогического анализа урока физической 
культуры. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, учебная практика. 
 Анотація. Розроблено методику взаємонавчання, побудовану на 
виокремленні передактивного, активного і післяактивного етапів організації 
навчальних взаємокорецій студентів; розроблено нову систему 
диференційованої оцінки окремих груп професійних умінь; удосконалення 
схеми педагогічного аналізу уроку фізичної культури. 
 Ключові слова: фізичне виховання, студенти, навчальна практика. 
 Annotation. The method of mutual teaching, built on the selection of the 
pre-active, active and post-active stages of organization of teaching mutual 
correction students is developed; new system of the differentiated estimation of 
separate groups of professional abilities; improved charts of pedagogical analysis 
of lesson of physical culture. 
 Key words: physical education, students, educational practice. 
УДК 378.14:378.180.6:378.147.388 
 
53. Борейко М. М. 
Оптимізація фізичного виховання дітей 7–8 років засобами легкої атлетики : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Борейко 
Михайло Михайлович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2002. – 22 с.  
 Анотація. Визначено методики поєднаного навчання техніки 
легкоатлетичних вправ і розвитку фізичних якостей у 7–8-річних 
першокласників; виявлено педагогічні умови, необхідні для забезпечення 
ефективності виконання уроків фізичної культури з 7–8-річними 
першокласниками з пріоритетним використанням засобів легкої атлетики; 
визначено норми фізичного навантаження для 7–8-річних першокласників на 
уроках фізичної культури з пріоритетним використанням засобів легкої 
атлетики. 
 Ключові слова: фізичне виховання, діти 7–8 років, засоби легкої 
атлетики. 



 Аннотация. Разработана методика проведения уроков физической 
культуры средствами легкой атлетики, определены педагогические условия 
организации процесса физического воспитания первоклассников средствами 
легкой атлетики, разработаны режимы тренировочных нагрузок для 
учащихся первых классов на уроках физической культуры с 
легкоатлетической направленностью. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, дети 7–8 лет, средства 
легкой атлетики. 
 Annotation. The method of conducting lessons of physical culture is 
developed by facilities of track-and-field; the pedagogical terms of organization of 
process of physical education of first-class boys are certain by facilities of track-
and-field, the modes of the trainings loadings are developed for the first classes of 
students on the lessons of physical culture with a track-and-field orientation. 
 Key words: physical education, children 7-8 years, facilities of track-and-
field. 
УДК 796.42(07) 
 
54. Борисова Ю. Ю. 
Диференційований підхід у фізичному вихованні школярів на основі 
використання комп′ютерних  технологій : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Борисова Юлія Юріївна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. 
культури і спорту. – Д., 2009. – 20 с. 
 Анотація. Уперше обґрунтовано комплексний підхід до оцінки 
фізичного стану школярів з урахуванням показників фізичного розвитку, 
соматичного здоров’я, функціональної та фізичної підготовленості, який 
використано для розробки автоматизованої системи комплексного контролю 
фізичного стану школярів 1–11 класів. Уперше розроблено 
диференційований підхід у фізичному вихованні для корекції фізичного 
стану школярів за допомогою комп’ютерної програми „Антропометричні, 
функціональні і фізичні критерії для індивідуалізації та оптимізації фізичного 
виховання в загальноосвітній школі”, визначальними особливостями якої є 
розподіл дітей на мікрогрупи відповідно до рівня фізичного розвитку і 
соматичного здоров’я з урахуванням сенситивних періодів розвитку 
фізичних якостей для забезпечення оптимального навантаження, а також для 
розвитку фізичних якостей, за якими діти мають відхилення від нормативних 
показників. Уперше на основі факторного аналізу розроблено моделі 
співвідношення засобів профілактично-оздоровчої та загальної фізичної 
підготовки школярів  7–17 років. Уперше проведено порівняльний аналіз між 
оцінками фізичної підготовленості за Державними тестами і за методом 
індексів. Уперше методом регресивного аналізу розраховано вікові 
коефіцієнти для визначення показника максимального споживання кисню у 
дітей від 6 до 15 років. 
 Ключові слова: фізичне виховання, школярі, диференціація, 
комп'ютерні технології. 



 Аннотация. Обоснованы вопросы дифференциации учебного процесса 
в физическом воспитании школьников 1–11 классов с использованием 
компьютерной программы для оценки компонентов физического состояния 
детей 7–17 лет. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, школьники, 
дифференциация, компьютерные технологии. 
 Annotation. The questions of differentiation of educational process are 
grounded in physical education of schoolboys 1–11 classes with the use of the 
computer program for the estimation of components of bodily condition of children 
7–17 years. 
 Key words: physical education, schoolboys, differentiation, computer 
technologies. 
УДК 796.011.3+37.04-004 

 
55. Бородихин В. А. 
Совершенствование учебного процесса по физическому воспитанию 
студентов специальных медицинских групп : автореф. дис. … канд. пед. наук 
: [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Виктор Александрович Бородихин ; ГЦОЛИФК. – Л., 1977. – 
19 с. 
 Аннотация. Разработана методика проведения занятий физическими 
упражнениями студентов со значительными отклонениями в состоянии 
здоровья. Подобран комплекс тестов, корреляционный анализ которых 
показал достаточный уровень их информативности. Определен алгоритм, 
позволяющий контролировать оздоровительный эффект учебно-
тренировочного процесса студентов спецгрупп. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, учебный процесс, студенты. 
 Анотація. Розроблено методику проведення занять фізичними 
вправами студентів із значними відхиленнями у стані здоров'я. Підібрано 
комплекс тестів, кореляційний аналіз яких показав достатній рівень їх 
інформативності. Визначено алгоритм, що дозволяє контролювати 
оздоровчий ефект навчально-тренувального процесу студентів спецгруп. 
 Ключові слова: фізичне виховання, учбовий процес, студенти. 
 Annotation. The method of conducting of employments physical exercises 
of students is developed with considerable rejections in a state of health. The 
complex of tests the correlation analysis of which was shown by the sufficient 
level of their informing is neat. An algorithm, allowing to control the health effect 
of uchebno-trenirovochnogo process of students of the special groups, is certain. 
 Key words: physical education, educational process, students. 
 
56. Боярчук О. М. 
Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних Сил України в системі 
професійної діяльності : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту 
: [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 



населення” / Боярчук Олександр Михайлович ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури. – Л., 2010. – 22 с. 
 Анотація. Уперше в організації та змісті фізичної підготовки 
враховано специфіку військово-професійної діяльності військовослужбовців-
жінок, експериментально доведено позитивний вплив сукупності 
компонентів програми вдосконалення фізичної підготовленості та рухової 
активності в процесі професійної діяльності на забезпечення високого рівня 
фізичної підготовленості, фізичного здоров'я, функціонального стану, 
соматичного здоров'я, важливих професійних та психічних якостей 
військовослужбовців-жінок.  
 Ключові  слова: фізична підготовка, жінки, Збройні Сили України. 
 Аннотация. Впервые в организации и содержании физической 
подготовки учтена специфика военно-профессиональной деятельности 
военнослужащих-женщин, экспериментально доказано положительное 
влияние совокупности компонентов программы усовершенствования 
физической подготовленности и двигательной активности в процессе 
профессиональной деятельности на обеспечение высокого уровня 
физической подготовленности, физического здоровья, функционального 
состояния, соматического здоровья, важных профессиональных и 
психических качеств военнослужащих-женщин. 
 Ключевые  слова: физическая подготовка, женщины, Вооружённые 
Силы Украины. 
 Annotation. The dissertation is devoted to substantiation of effective 
facilities and methods of physical preparation, which will facilitate the 
improvement of physical preparedness, filling of deficit of motive activity of 
servicewomen, increasing of their firmness to the mode of activity, improvement 
of health and support of professional capacity during long time of professional 
duty under various conditions of professional activity. The influence of physical 
exercises organized after clear subordination to the stages of military-professional 
activity by a complex method with the general physical, special and prophylactic 
orientation is experimentally determined.  
 Key words: servicewomen, professional activity, physical preparation, 
moving activity. 
УДК 796.8: 371.71+355.33 
 
57.  Бубела О-О. Ю. 
Оптимізація процесу формування постави у дітей молодшого шкільного віку 
з використанням комп’ютерних технологій : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Бубела Олексій-Олег Юліанович ; Львів. держ. ін-т 
фіз. культури. – Л., 2002. – 21 с. 
 Анотація. Розроблено методику визначення порушень постави та 
рівня розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку із 
використанням комп’ютерних технологій. Розроблено і апробовано методику 



формування постави у дітей 6–8 років із використанням авторських 
комп’ютерних програм „Тест-2000”, „Діагностика”, „ Постава”. 
 Ключові слова: порушення постави, методика, фізичні якості, діти 
молодшого шкільного віку, комп'ютерні технології. 
 Аннотация. Разработана методика определения нарушений осанки и 
уровня развития физических качеств у детей младшего школьного возраста с 
использованием компьютерных технологий. 
 Ключевые слова: нарушение осанки, методика, физические качества, 
дети младшего школьного возраста, компьютерные технологии. 
 Annotation. The method of determination of violations of carriage and level 
of development of physical qualities is developed at the children of junior school 
age with the use of computer technologies. 
 Key words: violation of carriage, method, physical qualities, children of 
junior school age, computer technologies. 
УДК 796.012.1 
 
58.  Бублик С. А. 
Розвиток психофізичних якостей школярів 9–11 років засобами легкої 
атлетики : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Бублик Сергій Анатолійович ; ДВНЗ „Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. 
 Анотація. Уперше виявлено високу ефективність програми з 
домінуючим використанням засобів легкої атлетики в розвитку 
психофізичних якостей школярів 9–11 років; уперше розроблено та 
експериментально апробовано програму психологічного тренінгу в системі 
розвитку психофізичних якостей школярів 9–11 років. 
 Ключові слова: психофізичні якості, нейродинамічні властивості, 
психомоторика, психомоторні здібності, легка атлетика, соматичне здоров'я, 
фізична підготовленість. 
 Аннотация. Представлены результаты внедрения программы развития 
психофизических качеств школьников средствами легкой атлетики. В 
результате проведенных исследований впервые разработана и доказана 
эффективность использования программы психофизических качеств 
школьников средствами легкой атлетики; усовершенствовано содержание 
физической подготовки учащихся; выявлены эффективные средства развития 
физической подготовленности, соматического здоровья, психических 
процессов детей 9–11 лет. 
 Ключевые слова: психофизические качества, нейродинамические 
свойства, психомоторика, психомоторные способности, легкая атлетика, 
соматическое здоровье, физическая подготовленность. 
 Annotation. Determination of psychophysical mechanisms of a particular 
system, the most difficult of which is individual, belongs to a very problematic and 
necessary tasks of modern society. Because besides the biological foundations of 
action, its nature and also reveal psychological mechanisms. At each stage of 



social development formulated range of priority issues to be resolved fundamental 
science in connection with the new ones or those that are particularly important 
needs practice. One of the challenges for modern physical education is a basic 
knowledge of the psychophysical development of the youth of all ages, their 
mechanisms of motor activity. The paper presents the results of the program of 
psychophysical qualities of schoolchildren by means of athletics. As a result of 
research first developed and proven the effectiveness of development programs 
psychophysical qualities of schoolchildren by means of athletics, physical training 
improved the content of students, found an effective means of physical fitness, 
physical health, mental processes of children 9–11 years, completed data on 
pedagogical conditions implementation of developmental programs in physical 
education in educational institutions, as well content and form of training in 
athletics. 
 Key words: psychophysical quality, neurodynamic properties, psychomotor, 
psychomotor skills, athletics, somatic health, physical preparedness. 
УДК 37.037:159.922.7+612.014 
 
59. Булатов А. С. 
Физическая подготовка Красной Армии в годы восстановления народного 
хозяйства (1921–1925 гг.) : автореф. дис. … канд. пед. наук / А. С. Булатов ; 
ГОЛИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1954. – 19 с. 
 Аннотация. Показано становление системы физической подготовки 
Красной Армии в 1921–1925 гг. на фоне строительства Советского 
государства и развития советского физкультурного движения. 
 Ключевые слова: физическая подготовка, Красная Армия, народное 
хозяйство. 
 Анотація. Показано становлення системи фізичної підготовки 
Червоної Армії у 1921–1925 рр. на тлі будівництва Радянської держави і 
розвитку радянського фізкультурного руху. 
 Ключові слова: фізична підготовка, Червона Армія, народне 
господарство. 
 Annotation. Becoming of the system of physical preparation of Red Army is 
shown in 1921–1925 on a background building of the Soviet state and 
development of soviet athletic motion. 
 Key words: physical preparation, Red Army, national economy. 
 
60.  Булацева Т. П. 
Исследование эффективности использования физических упражнений с 
учетом производственных нагрузок рабочих-металлургов : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки” / Булацева Татьяна Петровна ; ГДОЛИФК им. П. 
Ф. Лесгафта. – Л., 1978. – 15 с. 
 Аннотация. Экспериментально доказана эффективность применения 
физических упражнений с преимущественной игровой направленностью в 



занятиях с рабочими тяжелого физического труда в свободное от работы 
время. 
 Ключевые слова: физические упражнения, нагрузка, рабочие-
металлурги. 
 Анотація. Експериментально доведена ефективність застосування 
фізичних вправ з переважальною ігровою спрямованістю на заняттях з 
працівниками важкої фізичної праці у вільний від роботи час. 
 Ключові слова: фізичні вправи, навантаження, робочі-металурги. 
 Annotation. Efficiency of application of physical exercises is experimentally 
proved with a primary playing orientation in reading with the workers of hard 
physical work in spare from work time. 
 Key words: physical exercises, loading, workers-metallurgists. 
 
61. Бурачевский Л. И. 
Развитие выносливости подростков и юношей к статической работе 
средствами физической культуры в целях подготовки к трудовой 
деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Бурачевский 
Лев Иосифович ; НИИ физиологии детей и подростков. – М., 1988. – 23 с. 
 Аннотация. Впервые для изучения статической выносливости 
подростков и юношей применена специально разработанная 
производственная проба, построенная на модели работы на токарном станке. 
Впервые найдена линейная зависимость выносливости к статической работе 
от силы кисти, выносливости в беге на 500 м и основных соматометрических 
признаков. 
 Ключевые слова: физическая культура, средства, выносливость, 
подростки, трудовая деятельность. 
 Анотація. Уперше для вивчення статичної витривалості підлітків та 
юнаків застосована спеціально розроблена виробнича проба, побудована на 
моделі роботи на токарному верстаті. Уперше знайдена лінійна залежність 
витривалості до статичної роботи від сили кисті, витривалості в бігу на 500 м 
і основних соматометричних ознак. 
 Ключові слова: фізична культура, засоби, витривалість, підлітки, 
трудова діяльність. 
 Annotation. First for the study of static endurance of teenagers and youths 
the specially developed production test, built on the model of work on a lathe, is 
applied. Linear dependence of endurance is first found to static work from force of 
brush, endurance in at run on 500 m and basic somatometric signs. 
 Key words: physical culture, facilities, endurance, teenagers, labour activity. 
УДК 371.73:796.012.6-055.2 
 
62. Бурень Н. В. 
Корекція фізичної підготовленості та функціонального стану студентів 
технічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична 



культура, фізичне виховання різних груп населення” / Бурень Ніна 
Володимирівна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2007. – 20 с. 
 Анотація. Розроблено методику визначення критеріїв інтенсивності 
тренувальних навантажень під час виконання фізичних вправ різної 
спрямованості. Уперше розроблено, теоретично обґрунтовано і апробовано 
на практиці оздоровчу програму корекції фізичної підготовленості й 
функціонального стану студентів технічних спеціальностей, що містить у 
собі удосконалення фізичної підготовленості, корекцію психофізичних 
якостей засобами настільного тенісу. 
 Ключові слова: фізична підготовленість, функціональний стан, 
студенти, технічні спеціальності, засоби фізичної культури і спорту. 
 Аннотация. Впервые разработана, теоретически обоснована и 
апробирована на практике оздоровительная программа коррекции 
физической подготовки и функционального состояния студентов 
технических специальностей. 
 Ключевые слова: физическая подготовленность, функциональное 
состояние,  студенты, технические специальности, средства физической 
культуры и спорта. 
 Annotation. First developed, in theory grounded and approved in practice 
health program of correction of physical preparation and functional state of 
students of technical specialities. 
 Key words: physical preparedness, functional state, students, technical 
specialties, facilities of physical culture and sport. 
УДК 796.012.61:47/377-057.875 
 
63. Бурень Н. В. 
Корекція фізичної підготовленості та функціонального стану студентів 
технічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Бурень Ніна 
Володимирівна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2010. – 22 с. 
 Анотація. Уперше розроблено методику корекції інтенсивності 
фізичного навантаження під час виконання вправ різної спрямованості. 
Уперше класифіковано вправи настільного тенісу, направлені на 
удосконалення координаційних та психофізичних здібностей в процесі 
фізичного виховання студентів технічного ВНЗ. 
 Ключові слова: фізичний стан, морфо-функціональний статус, фізична 
працездатність, фізична підготовленість, фізкультурно-оздоровчі заняття, 
студенти. 
 Аннотация. Представлены результаты эксперимента 
констатирующего уровень физического состояния студентов технического 
вуза. Подробно изложены данные о физическом развитии, функциональном 
состоянии, двигательных и психофизических способностях студентов, а 
также их динамика в течение трёх лет обучения. Проанализирована динамика 
психофизиологического состояния организма студентов в течение учебного 



дня и недели, причины утомляемости и факторы их определяющие. 
Установлена факторная структура физического состояния студентов 
технического вуза. 
 Ключевые слова: физическое состояние, морфо-функциональный 
статус, физическая работоспособность, физическая подготовленность, 
физкультурно-оздоровительные занятия, студенты. 
 Annotation. The result of investigation showed the level of preparedness 
according to the State Tests of Ukraine mark "average" or "below average".  Factor 
analysis was made for working out physical correction preparedness methodic 
which defined three main factors influence on the level of physical state of THE 
students: the factor (43,6%) that characterizes the level of functional state of 
circulatory and respiratory system of organism and indices of physical 
preparedness (speed and strength and coordination abilities', factor (15,7%) that 
shows the level of physical development and factor that characterizes the level of 
endurance development and stability to hypoxia (14,3%). Given physical 
preparedness correction and functional state methodic which includes the means of 
coordinated abilities and speed and strength qualities development by means of 
table tennis and exercises the development of general endurance. The Conclusions 
are proved by test index and acts putting into physical education practice of higher 
education establishments. 
 Key words: physical state, morph-functional status, physical ability to work, 
physical preparedness, healthy making exercise of physical culture, students. 
УДК 796.012.61:47/377-057.875 
 
64. Буркитбаев А. 
Физическая культура и спорт в сельских районах советского Казахстана : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физ. 
воспитания и спорт. тренировки” /  Буркитбаев Алимкул ; ГЦОЛИФК. – М., 
1973. − 31 с. 
 Аннотация. Обосновано принципиальное значение национальных 
видов физических упражнений казахского народа, весьма распространенных 
в сельской местности. 
 Ключевые слова: физическая культура и спорт, сельские районы, 
Казахстан. 
 Анотація. Обґрунтовано принципове значення національних видів 
фізичних вправ казахського народу, надзвичайно поширених в сільській 
місцевості. 
 Ключові слова: фізична культура і спорт, сільські райони, Казахстан. 
 Annotation. The of principle value of national types of physical exercises of 
Kazakh people, very widespread in rural locality is grounded. 
 Key words: physical culture and sport, rural districts, Kazakhstan. 
 
65. Бутаев Г. А. 
Физическая культура армянского народа в ХІХ и в начале ХХ вв. : автореф. 
дис. … канд. пед. наук / Г. А. Бутаев ; ГЦОЛИФК. − М. ; Ереван, 1964. – 23 с. 



 Аннотация. Обосновано состояние физической культуры в быту 
армянского народа; организация и методика физического воспитания в 
армянских школах; начало развития в Армении современных видов спорта. 
 Ключевые слова: физическая культура, армянский народ, организация, 
методика. 
 Анотація. Обґрунтовано стан фізичної культури у побуті вірменського 
народу; організація і методика фізичного виховання у вірменських школах; 
початок розвитку у Вірменії сучасних видів спорту. 
 Ключові слова: фізична культура, вірменський народ, організація, 
методика. 
 Annotation. Consisting of physical culture is grounded of way of life of the 
Armenian people; organization and method of physical education is at Armenian 
schools; beginning of development in Armenia of modern types of sport. 
 Key words: physical culture, Armenian people, organization, method. 
 

Автореферати дисертацій на здобуття  
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66. Агапов Ф. А. 
Физическая культура и спорт у горских народов Северного Кавказа : 
автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Агапов Федор 
Алексеевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1974. – 37 с. 
 Аннотация. Обоснована функция физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья человека и продлении его жизни, повышении 
производительности труда, интернационального воспитания и укрепления 
братской дружбы между народами Советского Союза. 
 Ключевые слова: физическая культура, спорт, народы Северного 
Кавказа. 
 Анотація. Обґрунтована функція фізичної культури і спорту в 
зміцненні здоров'я людини і продовженні його життя, підвищенні 
продуктивності праці, інтернаціонального виховання і зміцнення братської 
дружби між народами Радянського Союзу.   
 Ключові слова: фізична культура, спорт, народі Північного Кавказу. 
 Annotation. The function of physical culture and sport is grounded in 
strengthening of health of man and extension of his life, increase of the labour, 
international education and strengthening of brotherly friendship between the 
people of Soviet Union productivity.   
 Key words: physical culture, sport, people of North Caucasus. 
 
67. Агеевец В. У. 
Методология и организационно-педагогические факторы совершенствования 
системы управления физической культурой в современном 
социалистическом обществе : автореф. дис. … д-ра пед. наук в форме науч. 



доклада : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Агеевец Владимир Ульянович ; ГЦОЛИФК. – М., 
1986. – 55 с. 
 Аннотация. Впервые решены конкретные задачи по определению 
методологии и разработке организационно-педагогических факторов 
совершенствования организационной структуры в низших звеньях 
самодеятельного физкультурного движения, повышения эффективности 
используемых средств физической культуры на промышленных 
предприятиях, организации физкультурно-массовой работы по месту 
жительства, разработки и внедрения в практику новейших достижений 
науки, в частности – имитационной динамической модели. Разработаны и 
внедрены в практику организационно-педагогические мероприятия по 
улучшению физического воспитания студентов нефизкультурных вузов как 
важного резерва повышения уровня подготовки специалистов для народного 
хозяйства и актива подъема массовости физической культуры и спорта. 
 Ключевые слова: физическая культура, система управления, 
методология, организационные факторы, совершенствование. 

Анотація. Уперше вирішені конкретні завдання з визначення 
методології і розробки організаційно-педагогічних чинників удосконалення 
організаційної структури в нижчих ланках самодіяльного фізкультурного 
руху, підвищення ефективність використовуваних засобів фізичної культури 
на промислових підприємствах, організації фізкультурно-масової роботи за 
місцем проживання, розробки й упровадження в практику новітніх досягнень 
науки, зокрема – імітаційної динамічної моделі. Розроблено і упроваджено в 
практику організаційно-педагогічні заходи щодо поліпшення фізичного 
виховання студентів нефізкультурних вузів як важливого резерву 
підвищення рівня підготовки фахівців для народного господарства і 
активного підвищення масовості фізичної культури і спорту.   

Ключові слова: фізична культура, система управління, методологія, 
організаційні чинники, вдосконалення. 
 Annotation. Concrete tasks are first decided on determination of 
methodology and development of organizational-pedagogical factors of perfection 
of organizational structure in the lower links of samodeyatel'nogo athletic motion, 
increases efficiency of in-use facilities of physical culture on industrial enterprises, 
organizations of athletic-mass work domiciliary, development and introduction in 
practice of the newest achievements of science, in particular – simulation dynamic 
model. Developed and inculcated in practice organizational-pedagogical measures 
on the improvement of physical education of students of unathletic institutes of 
higher as important reserve of increase of level of preparation of specialists for a 
national economy and asset of getting up of mass character of physical culture and 
sport.   
 Key words: physical culture, control system, methodology, organizational 
factors, perfection. 
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