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1. Павлова Г. В. 
Методика использования технических устройств и тренажеров в целях 
восстановления и профилактики влияния неблагоприятных факторов труда 
при малоподвижной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Павлова Галина Викторовна ; ВНИИФК. – М., 1986. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые разработаны и экспериментально обоснованы 
программы и методика занятий на тренажерах для повышения устойчивости 
организма к влиянию неблагоприятных факторов труда и восстановлению 
работоспособности для трудящихся, занятых малоподвижным и 
однообразным трудом. Выявлено рациональное соотношение использования 
тренажеров и других средств физической подготовки в целях повышения 
работоспособности и профилактики возможных неблагоприятных влияний 
постоянно действующих факторов при малоподвижном труде. Установлено, 
что основным принципом подбора программ специальных занятий является 
принцип функциональной и производственной целесообразности в выборе 
средств и методов, обусловленных спецификой профессии, возраста, 
функциональных возможностей организма занимающихся. 
 Ключевые слова: программа и методика занятий на тренажерах для 
повышения устойчивости организма, малоподвижный труд, средства 
физической подготовки, специальные занятия. 
 Анотація. Уперше розроблені і експериментально обґрунтовані 
програми і методика занять на тренажерах для підвищення стійкості 
організму до впливу несприятливих чинників праці і відновлення 
працездатності для населення, зайнятого малорухливою і одноманітною 
працею. Виявлено раціональне співвідношення використання тренажерів і 
інших засобів фізичної підготовки з метою підвищення працездатності і 
профілактики можливих несприятливих впливів чинників при  малорухливій 
праці. Встановлено, що основним принципом підбору програм спеціальних 
занять є принцип функціональної і виробничої доцільності у виборі засобів і 
методів, обумовлених специфікою професії, віку, функціональних 
можливостей організму.   
 Ключові слова: програма і методика занять на тренажерах для 
підвищення стійкості організму, малорухлива праця, засоби фізичної 
підготовки, спеціальні заняття. 



 Annotation. First developed and the programs and method of employments 
are experimentally grounded on trainers for the increase of stability of organism to 
influence of unfavorable factors of labour and renewal of capacity for a worker, 
busy not mobile and monotonous labour. Rational correlation of the use of trainers 
and other facilities of physical preparation is exposed for the increase of capacity 
and prophylaxis of possible unfavorable influences of constantly operating factors 
at at not mobile labour.It is set that basic principle of selection of the programs of 
the special employments is principle of functional and production expedience in 
the choice of facilities and methods, conditioned the specific of profession, age, 
functional possibilities of organism of gettings busy.   
 Key words: program and method of employments on trainers for the increase 
of stability of organism, not mobile labour, facilities of physical preparation, 
special employments. 
УДК 796.034.2-012.3(022) 
 
2. Паєвський В. В. 
Спеціальна фізична підготовка курсантів протиповітряної оборони 
Сухопутних військ Збройних Сил України : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Паєвський Володимир Валерійович ; Харк. держ. 
акад. фіз. культури. – Х., 2008. – 20 с. 
 Анотація. Уперше розроблено систему безперервної спеціальної 
фізичної підготовки курсантів протягом навчання у вищих військових 
навчальних закладах за кредитно-модульною системою; розроблено 
комплекси вправ, які забезпечують переважне удосконалення рівня розвитку 
найбільш ефективно значущих груп м’язів з певною якісною спрямованістю 
в їхньому розвитку. Розроблено методику використання спеціальних засобів 
розвитку швидкісно-силових якостей на навчальних заняттях зі спеціальної 
фізичної підготовки. 
 Ключові слова: курсанти, спеціальна фізична підготовка, методика 
використання спеціальних засобів розвитку швидкісних  і силових якостей. 
 Аннотация. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
эффективное использование большинства специализированных действий 
зависит от уровня развития скоростно-силовых качеств, влияющих на 
уровень боеспособности военнослужащих ЗРД ОМБр. 
 Ключевые слова: курсанты, специальная физическая подготовка, 
методика использования специальных средств развития скоростных и 
силовых качеств. 
 Annotation. The got results testify that the effective use of the most 
specialized actions depends on the level of development of speed-power qualities, 
influencing on the level of military efficiency of servicemen of ZRD Ombr. 
 Key words: students, special physical preparation, method of the use of the 
special facilities of development of speed and power qualities. 
УДК: 796.015.132-057.87/356.169 
 



3.  Паєвський В. В. 
Спеціальна фізична підготовка курсантів протиповітряної оборони 
Сухопутних військ Збройних Сил України : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фіз. культура, фіз. виховання різних 
груп населення” / Паєвський Володимир Валерійович ; Харк. держ. акад. фіз. 
культури. – Х., 2010. – 20 с. 
 Анотація. Уперше визначено взаємозв'язок показників професійної 
підготовленості курсантів ППО СВ із рівнем розвитку швидкісно-силових 
якостей; розроблено комплекси вправ, які забезпечують удосконалення й 
розвиток м'язових груп, необхідних для успішного виконання професійних 
прийомів і дій курсантами ППО СВ; розроблено методику використання 
спеціальних засобів розвитку швидкісно-силових якостей на навчальних 
заняттях зі спеціальної фізичної підготовки курсантів ППО СВ; розроблено 
систему спеціальної фізичної підготовки курсантів ППО СВ протягом 
навчання у ВВНЗ за кредитно-модульною системою. 
 Ключові слова: курсанти, спеціальна фізична підготовка, методика 
використання спеціальних засобів розвитку швидкісних  і силових якостей. 
 Аннотация. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
эффективное использование большинства специализированных действий 
зависит от уровня развития скоростно-силовых качеств, влияющих на 
уровень боеспособности военнослужащих ЗРД ОМБр. 
 Ключевые слова: курсанты, специальная физическая подготовка, 
методика использования специальных средств развития скоростных и 
силовых качеств. 
 Annotation. Dissertation work is devoted research of the system of the 
special physical preparation of cadets of higher military educational 
establishments, determined is an efficiency of its application for forming of 
professional qualities; exposed is the value and specific features of different 
constituents of the special preparedness necessary for the personnel of cadets, of 
Air defense of Ground Forces; to determined is the fixed assets and methods of the 
special physical preparation, which are most effectively utillized for development 
of military-professional qualities during the studies of cadets of higher military 
educational establishments. On the basis of the conducted researches it is 
developed and introduced in practical activity on-line tutorial of the special 
physical preparation on the credit-module system of studies of cadets of higher 
military establishments.  
 Key words: special physical preparation, cadets, of Air defense of Ground 
Forces, test, credit-module system of studies. 
УДК 796.015.132-057.87/356.169 
 
4. Панаев В. Г. 
Особенности физического воспитания учащейся молодежи Республики 
Афганистан : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 



оздоровительной физической культуры” / Панаев Вадим Геннадьевич ; 
РНИИФК. – М., 1993. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые рассмотрена возрастная динамика физической 
подготовленности учащейся молодежи Республики Афганистан. Проведен 
анализ уровня физической подготовленности молодежи Республики 
Афганистан и некоторых южных республик СНГ. Обоснованы средства и 
методы физической культуры, направленные на выполнение физкультурного 
комплекса Республики Афганистан. 
 Ключевые слова:  молодежь, особенности физического воспитания, 
Афганистан. 
 Анотація. Уперше розглянута вікова динаміка фізичної 
підготовленості молоді Республіки Афганістан. Проведено аналіз рівня 
фізичної підготовленості молоді Республіки Афганістан і деяких південних 
республік СНД. Обґрунтовано засоби і методи фізичної культури, направлені 
на виконання фізкультурного комплексу Республіки Афганістан. 
 Ключові слова:  молодь, особливості фізичного виховання, Афганістан. 
 Annotation. The age-dependent dynamics of physical preparedness of 
studying young people of republic Afghanistan is first considered. The analysis of 
level of physical preparedness of young people of republic Afghanistan and some 
Sonth republics the CIS is conducted. Facilities and methods of physical culture, 
directed on implementation of athletic complex of republic Afghanistan are 
grounded.   
 Key words:  young people,, features of physical education, Afghanistan. 
 
5.  Пангелов С. Б. 
Організаційно-методичні передумови виникнення і розвитку фізичної 
рекреації як форми активного дозвілля людини : автореф. дис. … канд. наук з 
фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Пангелов Степан Борисович ; Дніпроп. 
держ. ін-т фіз. культури і спорту. – Д., 2012. – 20 с. 
 Анотація. Уперше визначені фактори формування передумов 
виникнення фізичної рекреації (біологічна потреба людини в руховій 
активності; ускладнення суспільно-господарського життя первісних людей; 
розвиток абстрактно-логічного мислення людини; розвиток магічних обрядів 
і вірувань; кліматичні умови) і первинні форми майбутнього дозвілля 
(магічні дії і ритуали; обряди посвяти; ігри і змагальні дії; святкові заходи як 
вид колективної рухової активності) у первісному суспільстві; вперше 
визначені соціально-економічні умови розвитку форм активного дозвілля у 
країнах Стародавнього світу (IV тис. до н. е. – сер.У ст.), які полягали: в 
утворенні державно-правових форм організації і регулювання суспільної 
практики; розвитку приватної власності, що призвело до економічного і 
соціального розмежування населення; формуванні привілейованого класу 
(родова аристократія, прошарок вищих жреців, чиновників, військових); 
формуванні інституту рабства і найбідніших верств вільного населення; 
вперше розкриті чинники впливу (релігійні, політичні, соціально-економічні) 



на розвиток рекреаційних форм фізичної культури у країнах Сходу і Західної 
Європи у Середні віки(сер. V – сер. XVII ст.). їх змістовне наповнення було 
обумовлене різноманітними суспільними потребами, умовами, місцевими 
традиціями, що сприяло диференціації форм активного дозвілля за 
соціальними ознаками; вперше висвітлені передумови становлення 
(паломницгво,військові експансії, розвиток торгівлі) і чинники розвитку 
(суспільні, релігійні, політичні) туристсько-краєзнавчої діяльності як 
рекреаційно-оздоровчого засобу у період від дохристиянської доби до 
Нового часу (ІУ- III тис. до н.е. – сер. XVII ст.); уперше розкриті передумови 
та чинники розповсюдження фізкультурних організацій і рекреаційного руху 
в країнах Європи і СІЛА у період Нового часу (сер. XVII ст. – 1917 р.). 
Основними передумовами розвитку фізичної рекреації у цей період були: 
політичні, соціальні, економічні, культурні, військові; вперше розкриті 
характерні риси, суспільні функції (виробнича, медико-біологічна, соціально-
культурна) і зміст рекреаційної діяльності населення у зарубіжних країнах у 
перший період Новітнього часу (1917–1945 рр.);   уперше визначені напрями 
розвитку рекреаційно-оздоровчої діяльності населення розвинутих країн і в 
Україні у XX – поч. XXI століття, які обумовлені: сформованістю основних 
ланок світової інфраструктури культурного дозвілля; наявністю 
альтернативних форм і видів активного відпочинку; збільшенням попиту на 
види занять, пов'язаних з живою природою і активними видами рекреації; 
спрямованістю не тільки на фізичну рекреацію і розваги, а також — на 
духовну активність, освіту, розвиток внутрішнього світу людини; залежністю 
від масових рекреаційних інтересів населення. 
 Ключові слова: організаційно-методичні передумови, фізична 
рекреація, активне дозвілля людини, суспільно-економічні формації. 
 Аннотация. В диссертации впервые определены факторы 
формирования предпосылок возникновения физической рекреации 
(биологическая потребность человека в двигательной активности; 
усложнение общественно-хозяйственной жизни первобытных людей; 
развитие абстрактно-логического мышления человека; развитие магических 
обрядов и верований; климатические условия) и первичные формы будущего 
досуга (магические действия и ритуалы; обряды посвящения (инициации); 
игры и соревновательные действия; праздничные мероприятия как вид 
коллективной двигательной активности в первобытном обществе); 
определены социально-экономические условия развития форм активного 
досуга в странах Древнего Мира (IV тыс. до н.э. – сер. V ст.), которыми 
являются: образование государственно-правовых форм организации и 
регулирования общественной практики, развитие частной собственности, 
формирование привилегированного класса, формирование института рабства 
и беднейших слоев свободного населения; раскрыты компоненты влияния 
(религиозные, политические, социально-экономические) на развитие 
рекреационных форм физической культуры в странах Востока и Западной 
Европы в Средние века (сер. V – сер. XVII ст.); освещены предпосылки 
становления (паломничество, военные экспансии, развитие торговли) и 



составляющие развития (общественные, религиозные, политические) 
туристско-краеведческой деятельности в период от дохристианства до 
Нового времени (IV–III тыс. до н.э. – сер. XVII ст.). Также впервые раскрыты 
предпосылки и составляющие распространения физкультурных организаций 
и рекреационного движения в странах Европы и США в период Нового 
времени (сер. XVII ст. – в 1917 г.), в частности – политические, социальные, 
экономические, культурные, военные; определены характерные черты, 
общественные функции (производственная, медико-биологическая, 
социально-культурная) и содержание рекреационной деятельности населения 
в зарубежных странах в первый период Новейшего времени (1917–1945 рр); 
определены тенденции развития рекреационно-оздоровительной 
деятельности населения развитых стран во второй половине XX - начале XXI 
ст.; раскрыты позитивные и лимитирующие факторы развития занятий 
физической рекреацией населения современной Украины. 
 Ключевые слова: организационно-методические предпосылки, 
физическая рекреация, активный досуг человека, общественно-
экономические формации 
 Annotation. The denning factors of forming conditions of nascence of 
physical recreation and the primary forms of future leisure in primitive society 
were firstly determined; social-economical conditions of development of forms of 
active leisure in the countries of Ancient world (IV century B.C. – middle of V 
century B.C.) were outlined; the factors of influence (religious, political, social-
economical) on development of recreational forms of physical culture in Oriental 
countries and Western Europe in Middle ages (middle of V  – middle of XVII 
century) were determined; the prerequisites (pilgrimage, military expansions, trade 
development) and factors of development (social, religious, political) of towing 
local history activity as a recreational device in a period since pre-Christian age till 
the new time (IV-V B.C. – XVII A.C.) were outlined; the factors of spread of 
physical culture organizations and recreational movement in countries of Europe 
and the USA in a period of the New age (middle of XVII century – 1917) were 
disclosed; the peculiar features, social functions (production, medico-biological, 
social-culture) and the context of recreational activity in foreign countries in the 
first period of the latest time (1917–1945) were outlined; the directions of 
development of recreational-health activity of people of developed countries and in 
Ukraine in XX–XXI century were determined. 
 Key words: organizational and methodological background, physical 
recreation, active leisure, social-economical formations. 
УДК 796.035 
 
6. Пантік В. В. 
Формування мотивації до занять фізичними вправами дівчат 11–15 років, які 
проживають на території радіаційного забруднення : автореф. дис. … канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Пантік Василь Васильович ; Волин. держ. 
ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 21 с.  



 Анотація. Обґрунтовано технологію формування мотивації до занять 
фізичними вправами дівчат 11–15 років, які проживають на території 
радіаційного забруднення; визначено чинники, які впливають на формування 
у школярок інтересу та мотивації до фізичного виховання. 
 Ключові слова: мотиви, мотивація, фізичне виховання, радіаційне 
забруднення, дівчата 11–15 років, етапи, засоби, методи. 
 Аннотация. Обоснована технология формирования мотивации к 
занятиям физическими упражнениями девушек 11–15 лет, проживающих на 
территории радиационного загрязнения. 
 Ключевые слова: мотивы, мотивация, физическое воспитание, 
радиационное загрязнение, девушки 11–15 лет, этапы, средства, методы. 
 Annotation. The dissertation is dedicated to the issues of the motivation 
formation in physical training lessons for junior schoolgirls who live at the 
radiation polluted areas an the dissertation the level of physical development, 
fittness, functional abilities of 11–15-year-ad gires, who constantey live in the 
radiation controlled zone, was determined, and their attitudes towards physical 
education and sport were found out. The correlations among physical state 
indicators were stated. The technology of the motivation formation in physical 
training lessons for schoolgirls who live under conditions of radiation pollution 
was suggested. The main results of the work were used at the lessons in the 
comprehensive schools. 
 Key words: motives, motivation, physical education, radiation pollution, 11–
15-year-old girls, stages, techniques, methods. 
УДК 796-053.7 
 
7. Папоян Р. Г. 
Физическая активность и физический статус как факторы социально-
профессиональной мобильности : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Папоян Рафик Григорьевич ; ВНИИФК. – М., 1989. – 24 с. 
 Аннотация. Научно обоснована проблема взаимосвязи и 
взаимообусловленности физической активности мужского контингента с его 
социально-профессиональной мобильностью и установлено влияние 
указанных факторов на трудовую и профессиональную карьеру 
специалистов. 
 Ключевые слова: физическая активность, физический статус, 
профессиональная мобильность, мужской контингент. 
 Анотація. Науково обґрунтовано проблему взаємозв'язку і 
взаємообумовленості фізичної активності чоловічого контингенту з його 
соціально-професійною мобільністю і встановлений вплив вказаних чинників 
на трудову і професійну кар'єру фахівців.   
 Ключові слова: фізична активність, фізичний статус, професійна 
мобільність, чоловічий контингент. 
 Annotation. The problem of intercommunication and interconditionality of 
physical activity of masculine contingent is scientifically grounded with his social-



professional mobility and influence of the indicated factors is set on the labour and 
professional career of specialists.   
 Key words: physical activity, physical status, professional mobility, 
masculine contingent. 
УДК 796.034.2+796.011.1 
 
8. Парсаданян Г. Е. 
Физическое воспитание в армянской школе в ХІХ и в начале ХХ вв. : 
автореф. дис. … канд. пед. наук / Г. Е. Парсаданян ; ЕГУ. – Ереван, 1956. – 15 
с. 
 Аннотация. Использован сравнительно-исторический метод изучения 
истории физического воспитания в армянской школе; обоснована 
периодизация развития физической культуры в Армении. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, армянская школа, методы 
изучения истории, периодизация развития физической культуры в Армении. 
 Анотація. Використано порівняльно-історичний метод вивчення 
історії фізичного виховання у вірменській школі; обґрунтовано періодизацію 
розвитку фізичної культури у Вірменії.   
 Ключові слова: фізичне виховання, вірменська школа, методи вивчення 
історії, періодизація розвитку фізичної культури у Вірменії. 
 Annotation. The comparative-historical method of study of history of 
physical education is used at Armenian school; a division into periods of 
development of physical culture is grounded in Armenia.   
 Key words: physical education, Armenian school, methods of study of 
history, division into periods of development of physical culture in Armenia. 
 
9. Пацалюк К. Г. 
Соціально-педагогічні умови рекреаційної діяльності фізкультурно-
оздоровчих боулінг клубів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Пацалюк Костянтин Григорович ; Нац. ун-т фіз. виховання і 
спорту України. – К., 2012. – 19 с. 
 Анотація. Уперше визначено соціально-педагогічні умови організації 
рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчих боулінг-клубів, що 
включають оцінку політики клубного закладу та наявного рекреаційного 
попиту, формулювання мети і визначення конкретних завдань; планування 
роботи, втілення рекреаційних програм та заходів, оцінку ефективності 
запропонованих рекреаційних заходів; вперше розроблено, теоретично 
обґрунтовано і перевірено технологію рекреаційної діяльності фізкультурно-
оздоровчих боулінг-клубів, яка ґрунтується на визначених ознаках і 
принципах та містить організаційний, змістовно-методичний та   ціннісно-
орієнтаційний   компоненти,   кожний   з   яких   складається   з   трьох 
послідовних етапів. 
 Ключові слова: фізкультурно-оздоровчі клуби, боулінг-клуби, 
рекреація, рекреаційна діяльність, соціально-педагогічні умови. 



 Аннотация. Диссертационная работа посвящена организации 
рекреационной деятельности физкультурно-оздоровительных боулинг-
клубов. Целью работы является определение социально-педагогических 
условий организации рекреационной деятельности физкультурно-
оздоровительных боулинг клубов для оптимизации и дальнейшего 
усовершенствования клубной работы в Украине. Разработана, теоретически 
обоснована и проверена эффективность технологии рекреационной 
деятельности физкультурно-оздоровительных боулинг-клубов, которая 
основывается на определенных социально-педагогических условиях и 
содержит организационный, содержательно-методический та ценносно-
ориентационный компоненты, каждый из которых состоит из трех этапов; 
определены социально-педагогические условия организации рекреационной 
деятельности физкультурно-оздоровительных боулинг-клубов, которые 
включают оценку политики клубного заведения, имеющийся рекреационный 
спрос, формулирование цели и определение конкретных задач; планирование 
работы, внедрение рекреационных программ и мероприятий, оценку 
эффективности предложенных рекреационных мероприятий. 
 Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные клубы, боулинг-
клубы, рекреация, рекреационная деятельность, социально-педагогические 
условия. 
 Annotation. Understanding of social and pedagogical factors that influence 
the choice of direction of recreational and health activities of the population and 
their efficiency is extended. Information is supplemented and extended on the 
content, forms of recreational activities in health and fitness clubs as well as on 
technology of programming of recreation and health activity of recreation centers. 
The data obtained can be effectively used in the practice of health and fitness clubs 
of various types. 
 Key words: health and fitness clubs, bowling clubs, recreation, recreational 
activities, social and pedagogical conditions. 
УДК 796.011.1:061.237 
 
10.  Пашин А. А. 
Методика использования тренажерных устройств и специальных 
приспособлений в профессионально-прикладной физической подготовке 
учащихся ПТУ : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Пашин 
Александр Алексеевич ; ВНИИФК. – М., 1986. – 22 с. 
 Аннотация. Впервые разработаны специальные тренажерные 
устройства для ППФП станочников и обоснована методика их применения. 
Выявлена рациональная организационно-методическая форма 
профессионально-прикладной физической подготовки с использованием 
тренажеров на уроке физической культуры в ПТУ – дополнительные задания 
с элементами круговой тренировки. Впервые предложено распределение 
учащихся по отделениям на основе индивидуальных уровней развития 
профессиональных качеств.  



 Ключевые слова: тренажеры, специальные приспособления, методика 
применения, урок физической культуры, развитие профессиональных 
качеств.  
 Анотація. Уперше розроблені спеціальні тренажерні пристрої для 
ППФП верстатників і обґрунтована методика їх застосування. Виявлена 
раціональна організаційно-методична форма професійно-прикладної фізичної 
підготовки з використанням тренажерів на уроці фізичної культури в ПТУ – 
додаткові завдання з елементами кругового тренування. Уперше 
запропонований розподіл учнів по відділеннях на основі індивідуальних 
рівнів розвитку професійних якостей. 
 Ключові слова: тренажери, спеціальні пристосування, методика 
застосування, урок фізичної культури, розвиток професійних якостей. 
 Annotation. The special trainer devices are first developed for physical 
preparation of machine-operators and the method of their application is grounded. 
The rational organizational-methodical form of professional physical preparation is 
exposed with the use of trainers on the lesson of physical culture in professional 
technical schools are additional tasks with the elements of the circular training. 
Distributing of student on separations on the basis of individual levels of 
development is first offered. 
 Key words: trainers, special adaptations, method of application, lesson of 
physical culture, development of professional qualities. 
УДК 796.011.1/3+796.022 
 
11.  Пеганов Ю. А. 
Содержание и методика направленной физической подготовки юношей 16–
17 лет с учетом требований Вооруженных сил СРСР : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / Пеганов 
Юрий Алексеевич ; ВНИИФК. – М., 1991. – 23 с. 
 Аннотация. Впервые проведена систематизация данных, 
характеризующих динамику физического развития и двигательной 
подготовленности юношей призывного возраста за последние 30 лет. 
Разработаны рекомендации по проведению занятий со старшеклассниками 
призывного возраста с направленным развитием физических качеств. 
 Ключевые слова: содержание и методика физической подготовки, 
юноши 16–17 лет, динамика физического развития. 
 Анотація. Уперше проведена систематизація даних, що 
характеризують динаміку фізичного розвитку і рухової підготовленості 
хлопців призовного віку за останні 30 років. Розроблені рекомендації з 
проведення занять із старшокласниками призовного віку з відповідним 
розвитком фізичних якостей.   
 Ключові слова: зміст і методика фізичної підготовки, хлопці 16–17 
років, динаміка фізичного розвитку. 
 Annotation. Systematization of information, characterizing the dynamics of 
physical development and motive preparedness of youths of invocatory age for the 



last 30 years is first conducted. Developed recommendation on the leadthrough of 
reading with the senior pupils of invocatory age with the directed development of 
physical qualities.   
 Key words: table of contents and method of physical preparation, youths 16–
17 years, dynamics of physical development. 
 
12.  Переверзин И. И. 
Обоснование показателей перспективного планирования развития 
физической культуры и спорта в городском районе (на примере 
Октябрьского района г. Москвы) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.734 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / И. И. Переверзин ; ВНИИФК. – М., 1970. – 25 с. 
 Аннотация. Научно обоснованы показатели перспективного 
планирования развития физической культуры и спорта в низовых звеньях 
физкультурного движения и социальной структуре района. Выявлены 
закономерности развития физической культуры, установлены качественные и 
количественные параметры системы в целом, составляющих ее элементов и 
их взаимосвязей. Обоснованы основные показатели и нормативы для 
перспективного планирования развития физической культуры и спорта.  
 Ключевые слова: развитие физической культуры и спорта, показатели 
планирования, закономерности развития, количественные параметры, 
нормативы. 
 Анотація. Науково обґрунтовано показники перспективного 
планування розвитку фізичної культури і спорту в низових ланках 
фізкультурного руху і соціальній структурі району. Виявлено закономірності 
розвитку фізичної культури, встановлено якісні і кількісні параметри системи 
в цілому, складових її елементів і їх взаємозв'язків. Обґрунтовані основні 
показники і нормативи для перспективного планування розвитку фізичної 
культури і спорту. 
 Ключові слова: розвиток фізичної культури і спорту, показники 
планерування, закономірності розвитку, кількісні параметри, нормативи. 
 Annotation. The indexes of the perspective planning of development of 
physical culture and sport are scientifically grounded in the basilar links of athletic 
motion and social structure of district. Conformities to law of development of 
physical culture are exposed, the high-quality and quantitative parameters of the 
system are set on the whole, constituents of its elements and their 
intercommunications. Basic indexes and norms are grounded for the perspective 
planning of development of physical culture and sport. 
 Key words: development of physical culture and sport, planning indexes, 
conformities to law of development, quantitative parameters, norms. 
 
13.  Перов А. П. 
Система методических приемов искусственного облегчения процесса 
освоения нормативов комплекса ГТО и учебных программ студентами вузов 
: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 



физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры” / Перов Александр Прокофьевич ; ВНИИФК. – М., 
1990. – 21 с. 
 Аннотация. Обосновано условие использования специальных 
тренажеров, обеспечивающих внешнюю искусственную помощь в процессе 
выполнения осваемого упражнения при необходимых для этого величинах 
силовых добавок и объемах. 
 Ключевые слова: система методических приемов, учебные программы, 
выполнение упражнений, силовые объемы. 
 Анотація. Обґрунтована умова використання спеціальних тренажерів, 
що забезпечують зовнішню штучну допомогу в процесі виконання вправи 
при необхідних для цього величинах силових навантажень і обcягів.   
 Ключові слова: система методичних прийомів, навчальні програми, 
виконання вправ, силові обсяги. 
 Annotation. The condition of the use of the special trainers, providing an 
external artificial help in the process of implementation of osvaemogo exercise at 
the necessary for this purpose sizes of power additions and volumes is grounded. 
 Key words: system of methodical receptions, on-line tutorials, 
implementation of exercises, power volumes. 
УДК 796.011.3(021) 
 
14.  Перфильев Л. Г. 
Адаптация студентов к условиям вуза и ориентация их на будущую 
профессиональную деятельность : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Перфильев Леонид Геннадьевич ; ГДОИФК им. 
П. Ф. Лесгафта. – Л., 1978. – 20 с. 
 Аннотация. Установлена социальная структура и социально-
демографические характеристики студентов ИФК; степень влияния мотивов 
поступления в вуз на овладение профессией и ориентацию на будущую 
профессиональную деятельность. 
 Ключевые слова: адаптация студентов, условия, профессиональная 
деятельность, выбор профессии, мотивы поступления в институт. 
 Анотація. Встановлена соціальна структура і соціально-демографічні 
характеристики студентів ІФК; ступінь впливу мотивів вступу до вузу на 
опанування професією і орієнтацією на майбутню професійну діяльність. 
 Ключові слова: адаптація студентів, умови, професійна діяльність, 
вибір професії, мотиви. 
 Annotation. A social structure and social demographic descriptions of 
students of institutes of physical culture is set; degree of influence of reasons of 
receipt on a capture and orientation a profession on future professional activity. 
New information, characterizing motivation of choice of profession, professional 
orientation of students and actual distributing of graduating students of institute, is 
got. The identity of structures of reasons of postuplennya is set in the institute of 
physical culture by him P. F. Lesgafta and in Velikolukskiy branch.  



 Key words: adaptation of students, terms, professional activity, choice of 
profession, entering reasons institute. 
 
15.  Петренко Г. К. 
Розвиток координаційних здібностей учнів 5–6 класів у процесі навчання : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Петренко 
Ганна Костянтинівна ; РДГУ. – Рівне, 2002. – 19 с. 
 Анотація. Вперше з’ясовано взаємообумовленість і дію біосоціальних 
факторів, що впливають на розвиток здібності оцінювати та регулювати 
динамічні і просторово-часові параметри рухів. Визначено вплив спадкових 
факторів на розвиток здібності оцінювати та регулювати динамічні і 
просторо-часові параметри координації рухів. Виявлено дерматогліфічні 
маркери, що визначають рівень розвитку вказаної здібності. Показано 
перспективи їх використання. 
 Ключові слова: координаційні здібності, підлітки, близнюки, 
дерматогліфічні маркери, фактори. 
 Аннотация. Впервые обоснована наследственная 
детерминированность как основных параметров координационных 
способностей, так и способности оценивать и регулировать пространственно-
временные и динамические параметры координации движений в целом. 
 Ключевые слова: координационные способности, подростки, 
близнецы, дерматоглифические маркеры, факторы. 

Annotation. The dissertation is devoted to the problems of evaluation and 
prognostication of development of the ability to evaluate and regulate the dynamic 
and spatio-tem poral parametrs of movement coordination. The dissertation studies 
the factors which influence the development of the ability to evaluate and regulate 
dynamic and spatio-temporal parametrs of movement coordination and gives the 
experimental basis of usage of the dermatogliphyc methods for prognosticating the 
development of coordinative skills in educational process. The dissertation 
research allowed to purpose the methods of revealing coordinative skills of the 
pupils, which included the methods of genetic researches taking info account the 
principle of individualization. 
 Key words: coordinative skills, teenagers, twins, dermatogliphycs markers, 
factors. 
УДК 37.022-796.012.2 
 
16.  Петрина Р. Л. 
Формування відчуття ритму у дітей молодшого шкільного віку : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Петрина Роман 
Львович ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 16 с.  
 Анотація. Виявлено особливості відчуття ритму у дітей молодшого 
шкільного віку. Розроблено шкалу оцінки показників відчуття ритму у дітей 
молодшого шкільного віку. 



 Ключові слова: фізичне виховання молодших школярів, ритм, оцінка та 
формування відчуття ритму. 
 Аннотация. Обобщен и проанализирован опыт теории и практики 
относительно формирования ритма в физической культуре и спорте. 
Разработана методика тестирования чувства ритма с помощью компьютера. 
 Ключевые слова: физическое воспитание детей младшего школьного 
возраста, ритм, оценка и формирование чувства ритма. 

Annotation. In the work were used the following methods of researches: the 
analysis and generalizations of the scientific literature; pedagogical observations, 
pedagogical experiment, with the use of such techniques: diagnostics and 
formation of rhythm feeling with the use of computer models, control exercises; 
methods of mathematics-statistical data processing. There is generalized and 
analysed the experience of theory and practice concerning formation of rhythm in 
physical culture and sports.  
 Key words: рhysical training of children of junior school age, rhythm, rating 
and forming a rhythm feeling. 
УДК 796.012.35 
 
17.  Петров В. Ю. 
Специфика трудностей и пути их преодоления при освоении программы 
педагогической практики в связи с особенностями личности студента ИФК : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки”; спец. 19.00.07 
„Педагогічна та вікова психологія” / Петров Владимир Юрьевич ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1989. – 22 с. 
 Аннотация. Впервые выделены особенности личности и психической 
регуляции деятельности, способствующей успешному преодолению 
трудностей педагогической практики студентами института физической 
культуры. Определены общие, связанные с успешностью педагогической 
деятельности в целом и специфические, связанные с успешностью в 
отдельных ее компонентах личностные черты. Выявлены личностные 
предпосылки преодоления трудностей педагогической практики студентами 
различных спортивных специализаций. Изучены особенности личности 
студентов, характеризующихся высокой успеваемостью, активностью в 
общественой жизни, высокой дисциплинированностью. Раскрыта их роль в 
преодолении трудностей педагогической практики. Сформулированы 
практические рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса в институте физической культуры с учетом личностных 
особенностей студентов.  
 Ключевые слова: программа педагогической практики, особенности 
личности студента, успеваемость, активность, дисциплинированность. 
 Анотація. Уперше визначені особливості особистості і психічної 
регуляції діяльності, яка сприяє успішному подоланню труднощів 
педагогічної практики студентами інституту фізичної культури. Визначені 
загальні, пов'язані з успішністю педагогічної діяльності в цілому і 



специфічні, пов'язані з успішністю в окремих її компонентах риси 
особистості. Сформульовані практичні рекомендації з вдосконалення учбово-
виховного процесу в інституті фізичної культури з урахуванням  
особливостей студентів.    
 Ключові слова: програма педагогічної практики, особливості студента, 
успішність, активність 
 Annotation. The features of personality and psychical adjusting of activity, 
cooperant the successful overcoming of difficulties of pedagogical practice of 
institute of physical culture students are first selected. The general are certain, 
related to success of pedagogical activity on the whole and specific, related to 
success in its separate komponentakh personality lines. Personality pre-conditions 
of overcoming of difficulties of pedagogical practice of different sporting 
specializations students are exposed. 
 Key words: program of pedagogical practice, features of personality of 
student, progress, activity,  
 
18.  Петров Н. В. 
Обязательный курс физического воспитания студентов ВУЗов в условиях 
открытого воздуха (разработка методики и ее исследование) : автореф. дис. 
… канд. пед. наук / Н. В. Петров ; ГЦОЛИФК. – М., 1959. – 19 с. 
 Аннотация. Установлена эффективность обязательных занятий по 
курсу физического воспитания, проводимых целиком в условиях открытого 
воздуха, с точки зрения укрепления здоровья студентов и их закаленности. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, обязательный курс, условия 
открытого воздуха, укрепление здоровья студентов. 
 Анотація. Встановлена ефективність обов'язкових занять з курсу 
фізичного виховання, що проводяться на відкритому повітрі, з точки зору 
зміцнення здоров'я студентів і їх загартованості.   
 Ключові слова: фізичне виховання, обов'язковий курс, умови 
відкритого повітря, зміцнення здоров'я студентів. 
 Annotation. Efficiency of obligatory employments is set to on-course 
physical education, conducted wholly in the conditions of the opened air, from 
point of strengthening of health of students and their training.   
 Key words: physical education, mandatory course, terms of the opened air, 
strengthening of health of students. 
 
19.  Петровская Т. В. 
Дифференцированная методика физической подготовки учащихся младших 
классов в системе занятий по физической культуре в школе : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / 
Петровская Татьяна Валентиновна ; КГИФК. – К., 1983. – 24 с. 
 Аннотация. Определены особенности физического развития и 
физической подготовки детей одинакового хронологического возраста, 
имеющих ускоренные, средние и замедленные темпы физического развития. 



Установлено отличие их по антропометрическим показателям, особености их 
соотношения и по показателям физической подготовленности. Выявлены 
особенности срочной и кумулятивной адаптации школьников младшего 
возраста к физическим нагрузкам разного характера. Определены основные 
параметры, обеспечивающие минимальные величины тренирующихся 
воздействий, необходимых для получения эффекта кумулятивной адаптации. 
 Ключевые слова: дифференцированная методика физической 
подготовки, учащиеся младших классов, система занятий по физической 
культуре. 
 Анотація. Визначено особливості фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості дітей однакового хронологічного віку, що мають прискорені, 
середні і сповільнені темпи фізичного розвитку. Встановлена відмінність їх 
за антропометричними показниками, особливості їх співвідношення і за 
показниками фізичної підготовленості. Виявлені особливості термінової і 
кумулятивної адаптації школярів молодшого віку до фізичних навантажень 
різного характеру. Визначені основні параметри, що забезпечують мінімальні 
величини тренувальних дій, необхідних для здобуття ефекту кумулятивної 
адаптації.   
 Ключові слова: диференційована методика фізичної підготовки, 
школярі молодших класів, система занять з фізичної культури. 
 Annotation. The features of physical development and physical preparation 
of children of identical chronologic age, having speed-up, middle and slow rates of 
physical development are certain. A difference is set them on anthropometric 
indexes, osobenosti of their correlation and on the indexes of physical 
preparedness. The features of urgent and cumulative adaptation of schoolboys of 
junior age are exposed to the physical loadings of different character. Basic 
parameters, providing the minimum sizes of practicing influences, necessary for 
the receipt of effect of cumulative adaptation, are certain.   
 Key words: differentiated method of physical preparation, student junior 
classes, system of employments on a physical culture. 
УДК 796.-053.2+796.-053.7 
 
20.  Пивень Н. И. 
Экспериментальное обоснование эффективности модели педагогического 
процесса корригирующей физической подготовки курсантов-пилотов в 
первоначальный период летного обучения : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Пивень Николай Ильич ; ОГИФК. – Омск, 1989. – 20 с. 
 Аннотация. Научно обоснован, разработан и систематизирован 
дидактический наполнитель, включающий основные компоненты учебно-
воспитательного процесса корригирующей физической подготовки по 
технологическим параметрам организации обучения. 
 Ключевые слова:  модель педагогического процесса, физическая 
подготовка курсантов, организация обучения. 



 Анотація. Науково обґрунтований, розроблений і систематизований 
дидактичний наповнювач, що містить основні компоненти навчально-
виховного процесу коригуючої фізичної підготовки за технологічними 
параметрами організації навчання.   
 Ключові слова:  модель педагогічного процесу, фізична підготовка 
курсантів, організація навчання. 
 Annotation. Scientifically grounded, developed and systematized didactic 
napolnitel', including basic komponenty of uchebno-vospitatel'nogo process of 
correcting physical preparation on the technological parameters of organization of 
teaching.   
 Key words:  model of pedagogical process, physical preparation of students, 
organization of teaching. 
УДК 796.01.011.2:796.01.-11.3  
 
21.  Пивовар А. А. 
Поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних здібностей дітей 5 і 6 років у 
процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Пивовар Андрій Анатолійович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. 
– Л., 2005. – 20 с. 
 Анотація. Уперше експериментально обґрунтовано зміст моделей 
поєднаного розвитку фізичних і пізнавальних здібностей старших 
дошкільників у процесі фізичного виховання; педагогічні умови реалізації 
методики поєднаного розвитку фізичних і пізнавальних здібностей дітей 5–6-
річного віку в процесі фізичного виховання. 
 Ключові слова: фізичні, пізнавальні здібності, діти 5 і 6 років, процес 
фізичного виховання. 
 Аннотация. Впервые экспериментально обосновано содержание 
моделей совместного развития физических и познавательных способностей 
старших дошкольников в процессе физического воспитания. 
 Ключевые слова: физические познавательные способности, дути 5 и 6 
лет, процесс физического воспитания. 
 Annotation. First maintenance of models of joint development of physical 
and cognitive capabilities of senior under-fives is experimentally grounded in the 
process of physical education.   
 Key words: physical cognitive capabilities, duti 5 and 6 years, process of 
physical education. 
УДК 796.011.3:053.4 
 
22.  Пилипей Л. П. 
Содержание физической подготовки выпускников СПТУ к прохождению 
службы в Вооруженных силах : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры)” / Пилипей Леонид 
Петрович ; ВНИИФК. – М., 1992. – 23 с. 



 Аннотация. Изучено отношение молодежи призывного возраста к 
физической культуре и спорту. Выявлены особенности потребностно-
мотивационной сферы. Выявлена эффективность воздействия специально 
подобранных средств и методов, способствующих формированию 
позитивного отношения призывников к занятиям физическими 
упражнениями. Определены содержание и методика физической подготовки 
молодежи призывного возраста с учетом профиля гражданской и воинской 
специальности; разработаны структура и организационные формы работы с 
выпускниками СПТУ в условиях деятельности спортивного клуба по месту 
жительства. 
 Ключевые слова: содержание и методика физической подготовки, 
молодежь призывного возраста, структура и организационные формы работы 
с выпускниками. 
 Анотація. Вивчено ставлення молоді призовного віку до фізичної 
культури і спорту. Виявлені особливості потребово-мотиваційної сфери. 
Виявлена ефективність дії спеціально підібраних засобів і методів, 
сприяючих формуванню позитивного ставлення призовників до занять 
фізичними вправами. Визначені зміст і методика фізичної підготовки молоді 
призовного віку з урахуванням профілю цивільної і військової спеціальності; 
розроблені структура і організаційні форми роботи з випускниками в умовах 
діяльності спортивного клубу за місцем проживання. 
 Ключові слова: зміст і методика фізичної підготовки, молодь 
призовного віку, структура і організаційні форми роботи з випускниками. 
 Annotation. Attitude of young people of invocatory age is studied toward a 
physical culture and sport. The features of potrebnostnoy of motivational sphere 
are exposed. Efficiency of influence of specially neat facilities and methods, 
cooperant forming of positive relation of draftees to employments by physical 
exercises is exposed. Maintenance and method of physical preparation of young 
people of invocatory age is certain taking into account the type of civil and military 
speciality; developed structure and organizational forms of work with graduating 
students in the conditions of activity of sporting club domiciliary. 
 Key words: table of contents and method of physical preparation, young 
people of invocatory age, structure and organizational forms of work with 
graduating students. 
 
23.  Пильненький В. В. 
Організаційно-методичні основи оздоровчого тренування студентів з 
низьким рівнем соматичного здоров’я : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Пильненький Володимир Володимирович ; Львів. 
держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2005. – 20 с. 
 Анотація. Розроблена методика оздоровчого тренування студентів з 
низьким рівнем соматичного здоров’я з урахуванням індивідуальних 
особливостей студентів. 



 Ключові слова: оздоровче тренування студентів, організаційно-
методичні основи, соматичне здоров'я, норми рухової активності, методичні 
принципи. 
 Аннотация. Разработана методика оздоровительной тренировки 
студентов с низким уровнем соматического здоровья с учетом 
индивидуальных особенностей студентов. 
 Ключевые слова: оздоровительная тренировка студентов, 
методические основы, соматическое здоровье, нормы двигательной 
активности, методические принципы. 
 Annotation. The method of the health training of students is developed with 
the low level of somatic health taking into account the individual features of 
students.   
 Key words: health training of students, methodical bases, somatic health, 
norms of motive activity, methodical principles. 
УДК 796.015.59:378.17  
 
24.  Пильненький В. В. 
Організаційно-методичні основи оздоровчого тренування студентів з 
низьким рівнем соматичного здоров’я : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Пильненький Володимир Володимирович ; Львів. 
держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2006. – 22 с. 
 Анотація. Уперше обґрунтовано програму оздоровчого тренування 
студентів з низьким рівнем соматичного здоров’я з урахуванням 
індивідуальних особливостей студентів, яка дозволяє при мінімальній затраті 
часу отримати високий рівень здоров’я і можливість підтримувати його 
тривалий час. Уперше експериментальним шляхом на основі експрес-
скринінгу були установлені межі фізичних навантажень залежно від рівня 
соматичного здоров’я студентів. З’ясовано педагогічні умови покращення 
соматичного здоров’я студентів в процесі оздоровчого тренування. Уперше 
встановлений взаємозв’язок показників соматичного здоров’я і рухової 
активності студентів.  
 Ключові слова: оздоровче тренування студентів, організаційно-
методичні основи, соматичне здоров'я, норми рухової активності, методичні 
принципи. 
 Аннотация. Впервые обоснована программа оздоровительной 
тренировки студентов с низким уровнем соматического здоровья с учетом 
индивидуальных особенностей студентов, которая позволяет при 
минимальной затрате времени получить высокий уровень здоровья и 
возможность поддерживать его продолжительное время. 
 Ключевые слова: оздоровительная тренировка студентов, 
организационно-методические основы, соматическое здоровье, нормы 
двигательной активности, методические принципы. 
 Annotation. The aim of research is to improve physical fitness of students 
with low level of somatic health. The object of research is physical education of 



students in higher educational humanitarian institutions of Ukraine. The subject of 
the research is the content of health-related training of students with low level of 
somatic health. The scientific novelty of the research: the program of health-related 
training of students with low level of somatic health has been grounded for the first 
time taking into account individual peculiarities of students; it allows to obtain 
high level of health within minimum time and possibility to support it for a 
continuous time; the limits of physical loads depending on the level of somatic 
health of students have been determined for the first time experimentally based on 
express-screening; pedagogical conditions of the students somatic health 
improvement in the process of health-related training have been ascertained; new 
data have been added to information about the state of somatic health, physical 
efficiency, volume norms of motor activities and the level of development of main 
physical qualities of students with low level of somatic health. 
 Key words: health-related training of students, organizational and 
methodological principles, somatic health, norms of motor activity, methodological 
principles. 
УДК 796.015.59:378.17  
 
25.  Пимонова Е. А. 
Содержание и методика физического воспитания детей 5–7 лет : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.]  13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Пимонова Елена Анатольевна ; ВНИИФК. – М., 1990. – 23 с. 
 Аннотация.  Обосновано содержание и методика занятий, 
построенных на преимущественном развитии двигательных качеств по 
физическому воспитанию с детьми 5–7 лет, посещающих детские сады. 
Выявлены особенности реакции сердечно-сосудистой системы на 
физкультурные занятия различной направленности с преимущественным 
воспитанием двигательных качеств. Определена оптимальная дозировка 
физических упражнений в занятиях, направленных на развитие физических 
качеств. Изучена возможность и эффективность применения специальных 
упражнений, используемых в комплексах по акцентированному воспитанию 
физических качеств. 
 Ключевые слова: оздоровительная тренировка студентов, 
организационно-методические основы, соматическое здоровье, нормы 
двигательной активности, методические принципы.  
 Анотація. Обґрунтовані зміст і методика занять, які побудовані на 
розвитку рухових якостей з фізичного виховання з дітьми 5–7 років, що 
відвідують дитячі садки. Виявлені особливості реакції серцево-судинної 
системи на фізкультурні заняття різної спрямованості з переважанням 
рухових якостей. Визначено оптимальне дозування фізичних вправ в 
заняттях, які направлені на розвиток фізичних якостей. Вивчена можливість і 
ефективність дозування фізичних вправ на заняттях, які направлені на 
розвиток фізичних якостей. Вивчена можливість і ефективність застосування 



спеціальних вправ, що використовують в комплексах з акцентованого 
виховання фізичних якостей. 
 Ключові слова: оздоровче тренування студентів, організаційно-
методичні основи, соматичне здоров'я, норми рухової активності, методичні 
принципи. 
 Annotation. The aim of research is to improve physical fitness of students 
with low level of somatic health. The object of research is physical education of 
students in higher educational humanitarian institutions of Ukraine. The subject of 
the research is the content of health-related training of students with low level of 
somatic health. The scientific novelty of the research: the program of health-related 
training of students with low level of somatic health has been grounded for the first 
time taking into account individual peculiarities of students; it allows to obtain 
high level of health within minimum time and possibility to support it for a 
continuous time; the limits of physical loads depending on the level of somatic 
health of students have been determined for the first time experimentally based on 
express-screening; pedagogical conditions of the students somatic health 
improvement in the process of health-related training have been ascertained; new 
data have been added to information about the state of somatic health, physical 
efficiency, volume norms of motor activities and the level of development of main 
physical qualities of students with low level of somatic health. 
 Key words: health-related training of students, organizational and 
methodological principles, somatic health, norms of motor activity, methodological 
principles. 
УДК 796.011.3+79.053.2 
 
26.   Підпомога А. Ю. 
Засоби і методи профілактико-оздоровчих занять підлітків з адиктивною 
поведінкою : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Підпомога Андрій Юрійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – 
К., 2011. – 20 с.   
 Анотація. Уперше визначена мотивація до різних видів рухової 
активності й виявлені доцільні форми занять для підлітків з адиктивною 
поведінкою; уперше, враховуючи мотивацію до певних засобів рухової 
активності, науково обґрунтована програма профілактико-оздоровчих занять 
для підлітків з адиктивною поведінкою в умовах загальноосвітньої школи, 
блоковий принцип якої забезпечує комплексний вплив на їх психічну, 
фізичну та поведінкову сфери; подальший розвиток отримали дані відносно 
особливостей психічного та фізичного стану підлітків з адиктивною 
поведінкою. 
 Ключові слова: адиктивна поведінка, підлітки, мотивація, програма 
профілактико-оздоровчих занять, рухова активність. 
 Аннотация. Целью работы стала разработка научно-обоснованной 
комплексной программы профилактики АП подростков средствами 
двигательной активности в условиях общеобразовательной школы.



 Ключевые слова: аддиктивное поведение, подростки, мотивация, 
программа профилактико-оздоровительных занятий, двигательная 
активность. 
 Annotation. A scientific novelty of the given work is in the following. For 
the first time there is described certain predisposition to different types of motor 
activity and found out the expedient forms of practice for teenagers with an 
addictive behavior; there has been taken into account the motivation to certain 
means of motor activity, there is created a scientifically grounded program of 
preventive-recreational exercises for teenagers with addictive behavior at general 
school setting, there has been elaborated a block principle which provides complex 
influence on their psychical, physical and behavioral state. The researches have 
proved the efficiency of the developed program of prevention-health exercise at 
general school. The obtained outcomes testify their positive influence both to 
social behavior (addictive behavior) and on indices of nervous-psychical physical 
state of teenagers in the experimental group. 
 Key words: addictive behavior, teenagers, motivation, program of 
prevention-health exercising, motor activity. 
УДК 796.035-053.6 
 
27.  Пірус О. А. 
Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців сфери 
фізичної культури і спорту : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Пірус Ольга Анатоліївна ; ДВНЗ „Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. 
 Анотація. Уперше обґрунтовано технологію формування професійних 
компетентностей майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що містить 
цільовий, змістовний, практичний та результативний компоненти; уперше 
визначено структуру професійних компетентностей майбутніх фахівців 
сфери фізичної культури і спорту, що диференціюється на мотиваційну, 
когнітивну, практичну та особистісну складові; уперше розроблено критерії 
та доповнено систему показників, які визначають і дають змогу оцінити 
рівень сформованості професійних компетентностей та визначити готовність 
студентів до майбутньої професійної діяльності. 
 Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, процес 
навчання, оптимізація процесу навчання, інтерактивні методи навчання, 
спортивно-педагогічна дисципліна. 
 Аннотация. Разработана технология формирования 
профессиональных компетентностей будущих специалистов сферы 
физической культуры и спорта на образовательно-квалификационном уровне 
младшего специалиста (на материале дисциплины «Теория и методика 
легкой атлетики»).  



 Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, 
процесс обучения, оптимизация процеса обучения, интерактивные методы 
обучения, спортивно-педагогическая дисциплина. 
 Annotation. The dissertation investigates the problem of formation 
professional competencies for future specialists in the field of physical culture and 
sport. The essence and structural components of professional competence 
(motivational, cognitive, activity and personal) as well as problems and conditions 
of professional competence in the process of professional formation of future 
specialists in physical education and sport are defined. Theoretically argued is the 
technology of formation of professional competencies.  
 Key words: competence, professional competence, process of learning, 
optimization of learning process, interactive teaching methods, sport-pedagogical 
discipline. 

УДК 796/799:371.134 
 
28.  Плещеев Д. А. 
Повышение профессиональной подготовленности студентов механических 
факультетов технических вузов средствами физического воспитания : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.0004 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Плещеев Дмитрий 
Андреевич ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1973. – 17 с. 
 Аннотация. Определены средства и методы совершенствования 
важных качеств и навыков на занятиях по физическому воспитанию и 
спорту. Проверена их эффективность в повышении профессиональной 
работоспособности. 
 Ключевые слова: студенты, повышение профессиональной подготовки, 
механические факультеты, средства физического воспитания. 
 Анотація. Визначені засоби і методи удосконалення важливих якостей 
і навичок на заняттях з фізичного виховання і спорту. Перевірена їх 
ефективність у підвищенні професійної працездатності.   
 Ключові слова: студенти, підвищення професійної підготовки, 
механічні факультети, засоби фізичного виховання. 
 Annotation. Facilities and methods of perfection of important qualities and 
skills are certain on employments on physical education and sport. Their efficiency 
is tested in the increase of professional capacity.   
 Key words: students, provyshenie of professional preparation, mechanical 
faculties, facilities of physical education. 
 
29.  Подлесний О. І. 
Самоконтроль у фізичному вихованні як засіб підвищення мотивації до 
професійно-прикладної фізичної підготовки студентів-судноводіїв : автореф. 
дис. … канд. з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення” / Подлесний Олександр Іванович ; 
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2008. – 22 с. 



 Анотація. Уперше розроблені організаційно-методичні умови для 
використання самоконтролю фізичної підготовленості студентів як фактору 
формування мотивації до ППФП, спрямовані на усвідомлення мети 
діяльності і досягнення її результатів шляхом саморегуляції своєї поведінки 
за рахунок внутрішніх мотивів самовдосконалення з орієнтацією на належні 
умови і прогрес власних досягнень та зовнішніх стимулів, створених 
викладачем. Уперше визначена специфіка взаємозв’язку між результатами у 
рухових тестах, які вимагають прояву різних видів витривалості (загальної, 
швидкісної, силової) і мотиваційним фактором (потреби у досягненні), що 
відкриває можливість через формування мотивації досягнення мети залучити 
студентів до систематичних занять фізичними вправами не тільки у 
навчальний, але й у позаурочний час. 
 Ключові слова: мотивація, самоконтроль, професійно-прикладна 
фізична підготовленість, студенти-судноводії. 
 Аннотация. Впервые разработаны организационные и педагогические 
условия учебно-воспитательного процесса физического воспитания, 
направленные на повышение сознательности и активности своего 
физического самоусовершенствования, мотивации к организованным и 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями за счет 
самоконтроля физического состояния, которые положительно повлияли на 
эффективность развития специальных физических качеств и являются 
базовыми для профессионально-прикладной подготовленности студентов-
судоводителей.  
 Ключевые слова: мотивация, самоконтроль, профессионально-
прикладная физическая подготовленность, студенты-судоводители. 

Annotation.  In the project, the analysis of the major problems of the 
modern system of physical education among students, the most important of which 
is increase of achievement motivation that is formed under certain pedagogical 
conditions of organization of physical education process in the higher educational 
establishments, which is the exact purpose of the given project, has been 
conducted. Organizational and methodical conditions for use of self-control in the 
physical training of students as a factor of motivation for professional and applied 
physical training, are directed towards awareness of activity aim and its 
achievement by self-regulation of personal behavior at the cost of internal motives 
of self-improvement which are forwarded to appropriate standards and progress of 
personal achievements, as well as external stimulus, which are created by the 
educator.  
 Key words: motivation, self-control, professional and applied physical 
preparedness, students-navigators. 
УДК 796.011.3:378.1 
 
30.  Подлесный В. И. 
Взаимодействие государственных и общественных организаций в 
управлении массовой физкультурно-оздоровительной работой с населением 
по месту жительства (на примере городского района) : автореф. дис. … канд. 



пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / 
Подлесный Владимир Ильич ; КГИФК. – К., 1992. – 24 с. 
 Аннотация. Разработана методика взаимодействия государственных и 
общественных организаций в управлении массовой физкультурно-
оздоровительной работой с населением по месту жительства. Впервые 
разработана структурно-функциональная модель взаимодействия в условиях 
городского района. Конкретизированы и классифицированы наиболее 
значимые факторы и критерии, определяющие эффективность 
взаимодействия.    
 Ключевые слова: управление, массовая физическая культура, 
оздоровительная работа, население. 
 Анотація. Розроблена методика взаємодії державних і суспільних 
організацій в управлінні масовою фізкультурно-оздоровчою роботою з 
населенням за місцем проживання. Уперше розроблена структурно-
функціональна модель взаємодії в умовах міського району. Конкретизовані і 
класифіковані найбільш значущі чинники і критерії, що визначають 
ефективність взаємодії.      
 Ключові слова: управління, масова фізична культура, оздоровча 
робота, населення. 
 Annotation. The method of co-operation of state and public organizations is 
developed in a management mass by athletic health work with a population 
domiciliary. The structural-functional model of co-operation is first developed in 
the conditions of city district. Specified and classified the most meaningful factors 
and criteria, determining efficiency of co-operation.      
 Key words: management, mass physical culture, health work, population. 
 
31.  Подойников С. А. 
Содержание нагрузок в недельном цикле физического воспитания 
школьников 3–5 классов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]  13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Подойников Сергей Анатольевич ; 
ВНИИФК. – М., 1990. – 19 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована эффективность строго 
регламентированных и дифференцированных физических нагрузок 
различной направленности на показатели физической подготовленности 
младших школьников. Установлен минимальный уровень комплексного 
воздействия нагрузки в недельном цикле физического воспитания младших 
школьников, необходимый для освоения нормативных требований комплекса 
ГТО и школьной программы по физической культуре. Разработана методика 
комплексного физического воспитания младших школьников, 
предусматривающая применение строго регламентированных 
кратковременных нагрузок в недельном цикле. 
 Ключевые слова: школьники 3–5 классов, физическое воспитание, 
нагрузки, показатели физической подготовленности. 



 Анотація. Експериментально обґрунтована ефективність 
регламентованих і диференційованих фізичних навантажень різної 
спрямованості на показники фізичної підготовленості молодших школярів. 
Встановлено мінімальний рівень комплексної дії навантаження в тижневому 
циклі фізичного виховання молодших школярів, необхідний для засвоєння 
нормативних вимог комплексу ГТО і шкільної програми з фізичної культури. 
Розроблена методика комплексного фізичного виховання молодших 
школярів, що передбачає застосування регламентованих короткочасних 
навантажень в тижневому циклі.  
 Ключові слова: школярі 3–5 класів, фізичне виховання, навантаження, 
показники фізичної підготовленості. 
 Annotation. Efficiency of the strictly regulated and differentiated physical 
loadings of different orientation is experimentally grounded on the indexes of 
physical preparedness of junior schoolboys. The minimum level of complex 
influence of loading is set in the a week's loop of physical education of junior 
schoolboys, necessary for mastering of normative requirements of complex GTO 
and school program on a physical culture. The method of complex physical 
education is developed unior schoolboys, foreseeing application of the strictly 
regulated brief loadings in the a week's loop.  
 Key words: schoolboys are 3–5 classes, physical education, loadings, 
indexes of physical preparedness. 
 
32.   Подоляка А. Є. 
Диференціація рухливих ігор у фізичному вихованні дошкільників 5–6 років 
засобами інформаційних технологій : автореф. дис. … канд. з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Подоляка Анастасія Євгенівна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. 
– Х., 2011. – 22 с. 
 Анотація. Розроблено принципи диференціації рухливих ігор у 
фізичному вихованні дошкільників 5–6 років; створено поле впорядкованого 
представлення виконання рухових завдань за складністю їх змісту і 
різноманітністю вирішення; визначено систему критеріїв для класифікації 
рухливих ігор; використано інформаційні технології для планування 
рухливих ігор у фізичному вихованні дошкільників 5–6 років; установлено 
індивідуально-групові реакції організму дошкільників 5–6 років після 
диференційованого використання рухливих ігор. 
 Ключові слова: дошкільники, виховання, диференційний підхід, 
рухливі ігри. 
 Аннотация. Диссертационная работа включает результаты 
экспериментальных исследований по разработке классификации подвижных 
игр с целью последующего ее использования для информационных 
технологий, определения педагогических аспектов дифференциации 
подвижных игр в физическом воспитании дошкольников 5–6 лет средствами 
информационных технологий. В данном исследовании разработана и научно 
обоснована теория и методика подбора подвижных игр, главной 



особенностью которой является компьютерная информационная среда, 
включающая в себя информационную базу для улучшения использования 
подвижных игр в процессе физического воспитания. 
 Ключевые слова: дошкольники, воспитание, дифференциальный 
подход, подвижные игры. 
 Annotation. Dissertation is devoted to differentiation of mobile games in 
physical education of under schoolers 5–6 years old by facilities of information 
technologies. The methods of researches are utillizcd: theoretical analysis of 
scientifically methodical sources, electronic informative resources and 
generalization of practical experience, pedagogical supervision, questionnaire and 
questioning, anthropometric methods, physiology methods, pedagogical testing, 
pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. Senior groups of 
child's educational establishments of Kharkov city and Kharkov area; parents of 
children; pedagogical personnel of child's educational establishments took part in 
researches. The developed method of differentiation of mobile games is probed in 
physical education of under schoolers 5-6 years old by facilities of information 
technologies is used. A new methods allow to provide the proper loading on 
children that enables  to increase results for children with different physical 
preparedness. The use of the specially developed computer program «the Mobile 
games», which allows the dosage of the physical loading is offered for quality of 
practical recommendations, picking up mobile games. 
 Key words: under schoolers, educations, differential approach, mobile 
games. 
УДК 796.1-053.4.004 
 
33.  Поліщук В. В. 
Розвиток рухових і розумових здібностей дітей 5-го і 6-го років життя в 
процесі фізичного виховання засобами дошкільного туризму : автореф. дис. 
… канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення” / Поліщук Віталій Валентинович ; 
Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2008. – 20 с. 
 Анотація. Уперше доведено взаємозв’язок між фізичними і 
розумовими здібностями дітей 5 і 6 років у кількісних показниках 
кореляційного і факторного аналізу; визначено структуру фізичних і 
розумових здібностей дітей 5–6 років, рейтинг рухових здібностей, що 
найчастіше пов’язані з розумовими здібностями за дисперсійним внеском, та 
їх співвідношення у загальній структурі фізичної підготовки на заняттях з 
елементами туризму. Розроблено педагогічні умови реалізації інтегрованого 
розвитку фізичних і розумових здібностей дітей 5 і 6 років засобами 
дошкільного туризму, що включають класифікацію форм роботи, 
періодизацію навчально-виховного процесу та його зміст. 
 Ключові слова: фізичне виховання, дитячий туризм, фізична 
підготовленість, компоненти розумових здібностей (мовлення, операції 
мислення), інтегрований розвиток, діти 5 і 6-го років життя, дошкільні 
навчальні заклади. 



 Аннотация. Впервые доказана взаимосвязь между физическими 
способностями и психическими процессами мышления и речи у детей 5 и 6 
лет в количественных показателях корреляционного и факторного анализа; 
определена структура и динамика физических и умственных способностей 
детей 5–6 лет, которая свидетельствует об увеличении с возрастом 
интегрированных факторов физических и умственных способностей  как у 
девочек, так и мальчиков. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, детский туризм, физическая 
подготовленность, компоненты умственных способностей (речь, операции 
мышления), интегрированное развитие, дети 5-го и 6-го года жизни, 
дошкольные учебные заведения. 
 Annotation. In dissertation the intercommunication is first led to between 
the physical and mental capabilities of children 5 and 6 years in the quantitative 
indexes of correlation and factor analysis; definite structure and dynamics of 
physical and motive cpabilities of children 5-6 years, which testifies to the increase 
with age of the integrated factors of physical and motive capabilities, both at girls, 
and at boys. 
 Key words: physical education, child's tourism, physical preparedness, 
components of mental abilities (speech, operations of thought), integrated 
development, children 5th and 6th years of life, preschool educational 
establishments. 
УДК 796.011.3:159.928-053.5:379.85 
 
34.  Полухин Ю. В. 
Научное обоснование профессионально-прикладной физической подготовки 
работников литейного производства (на примере формовщиков-литейщиков): 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки (включая методику 
лечебной физкультуры)” / Полухин Юрий Васильевич ; КГИФК. – К., 1982. – 
24 с. 
 Аннотация. Определена структура требований, предъявляемых к 
формовщикам-литейщикам. Определено влияние труда и условий литейного 
производства на характер изменений показателей нервной, сердечно-
сосудистой и мышечной систем организма формовщиков. Определены 
оптимальный уровень психофизической готовности к трудовой деятельности 
на современном уровне литейного производства и пути повышения 
прикладной действенности физического воспитания. Определены и 
экспериментально обоснованы наиболее целесообразные средства и 
методики ППФП для работников литейного производства.  
 Ключевые слова: физическая подготовка работников литейного 
производства, показатели нервной, сердечной и мышечной  систем 
организма, уровень физической готовности. 
 Анотація. Визначена структура вимог, що пред'являються до 
формувальників-ливарників. Визначений вплив праці і умов ливарного 
виробництва на характер змін показників нервової, серцево-судинної і 



м'язової систем організму формувальників. Визначені оптимальний рівень 
психофізичної готовності до трудової діяльності на сучасному рівні 
ливарного виробництва і шляхи підвищення прикладної дієвості фізичного 
виховання. Визначені і експериментально обґрунтовані найбільш доцільні 
засоби і методики професійної прикладної фізичної підготовки для 
працівників ливарного виробництва.  
 Ключові слова: фізична підготовка працівників ливарного 
виробництва, показники нервової, сердечної і м'язової  систем організму, 
рівень фізичної готовності. 
 Annotation. The structure of requirements, produced to the foundry 
moulders-hands is certain. Influence of labour and terms of casting production is 
certain on character of changes of indexes of the nervous, serdechno-sosudistoy 
and myshechnoy systems of organism of moulders. Certain optimum level of 
psikhofizicheskoy readiness to labour activity up-to-date casting production and 
way of increase of the applied effectiveness of physical education. Certain and 
experimentally grounded most expedient facilities and methods of the professional 
applied physical preparation for the workers of casting production.  
 Key words: physical preparation of workers of casting production, indexes 
of the nervous, cardiac and myshechnoy  systems of organism, level of physical 
readiness. 
 
35.  Поляков Л. Я. 
Формирование общественно-трудовой активности учащихся в процессе 
занятий физической культурой и спортом : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
Л. Я. Поляков ; ГЦОЛИФК. – М., 1968. – 19 с. 
 Аннотация. Разработаны методы воспитания общественно-трудовой 
активности подростков в процессе занятий физической культурой и спортом, 
сформулированы рекомендации для учителей физической культуры. 
 Ключевые слова: активность учащихся к труду, процесс занятий 
физической культурой и спортом. 
 Анотація. Розроблено методи виховання суспільно-трудової 
активності підлітків в процесі занять фізичною культурою і спортом, 
сформульовано рекомендації для вчителів фізичної культури.   
 Ключові слова: активність учнів до праці, процес занять фізичною 
культурою і спортом. 
 Annotation. The methods of education of obschestvenno-trudovoy activity 
of teenagers are developed in the process of employments by a physical culture and 
sport, formulated recommendation for the teachers of physical culture.   
 Key words: activity of student to labour, process of employments by a 
physical culture and sport. 
 
36.  Полянский К. С. 
Влияние физической культуры и спорта на социальную адаптацию в 
коллективе : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая 



методику лечебной физкультуры)” / Полянский Кирилл Семенович ; 
ВНИИФК. – М., 1980. – 18 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснованы возможности 
использования физической культуры и спорта как фактора активности 
занимающихся, их участия во всех мероприятиях. Показана связь и влияние 
физической культуры и спорта на основные аспекты трудовой и 
общественной деятельности индивидуума. 
 Ключевые слова: физическая культура и спорт, социальная адаптация, 
коллектив. 
 Анотація. Експериментально обґрунтовані можливості використання 
фізичної культури і спорту як чинника активності колективу, його участі у 
всіх заходах. Показано зв'язок і вплив фізичної культури і спорту на основні 
аспекти трудової і суспільної діяльності індивідуума. 
 Ключові слова: фізична культура і спорт, соціальна адаптація, 
колектив. 
 Annotation. Possibilities of the use of physical culture and sport are 
experimentally grounded as a factor of activity gettings busy, their participating in 
all measures. Connection and influence of physical culture and sport is rotined on 
the basic aspects of labour and public activity of individual.   
 Key words: physical culture and sport, social adaptation, collective. 
 
37.  Попеску И. К. 
Физическое воспитание и спорт в общеобразовательных школах и лицеях 
социалистической республики Румынии : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.734 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Попеску И. К. ; ГЦОЛИФК. – М., 1971. – 31 с. 
 Аннотация. Исследовано становление и развитие физического 
воспитания в общеобразовательных школах и лицеях социалистической 
республики Румынии, как самостоятельного предмета обучения в системе 
народного образования. Обобщен опыт организации и содержания учебно-
воспитательной работы в школах социалистической республики Румынии на 
современном этапе. Изучены и обобщены положительные формы и методы 
внеклассной и внешкольной работы по физическому воспитанию в 
общеобразовательных школах и лицеях социалистической республики 
Румынии.  
 Ключевые слова: физическое воспитание и спорт, организация и 
содержание воспитательной работы, школы Румынии. 
 Анотація. Досліджено становлення і розвиток фізичного виховання в 
загальноосвітніх школах і ліцеях соціалістичної республіки Румунія, як 
самостійного предмету навчання в системі народної освіти.  
 Ключові слова: фізичне виховання і спорт, організація і вміст виховної 
роботи, школи Румунії. 
 Annotation. Becoming and development of physical education is 
investigational in general schools and lyceums of socialistic republic Romania, as 
the independent article of teaching in the system of folk education.  



 Key words: physical education and sport, organization and maintenance of 
an educate work, schools of Romania. 
 
38.  Попов В. А. 
Исследование динамики отношения молодежи к физической культуре и 
спорту и пути повышения ее спортивной активности (на примере 
Криворожского железорудного бассейна) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Попов Василий Авдеевич ; КГИФК. – К., 1979. – 24 с. 
 Аннотация. Разработаны и изложены понятие, структура и 
классификация отношений как единая концепция. Установлены виды, 
формы, компоненты и особенности отношения. Дан его количественный и 
качественный анализ, показаны условия формирования и динамика 
изменения в зависимости от пола и возраста. Определены ценностные 
представления и найдены специальные критерии, характеризующие 
направленность и уровень спортивной активности учащейся молодежи. 
Выявлены конкретные причины снижения и преждевременного прекращения 
ее физкультурно-спортивной деятельности. Разработана и экспериментально 
апробирована комплексная многофакторная методика активизации 
физкультурно-спортивной деятельности и оптимизации работы по 
физическому воспитанию и спорту на примере конкретного учебного 
заведения. Применен комплексный подход в решении поставленных задач и 
разработаны рекомендации по управлению процессом формирования 
активно-положительного отношения учащихся к физическому воспитанию и 
спорту.  
 Ключевые слова: физическая культура и спорт, ценности, формы, 
структура, молодежь,  спортивная активность. 
 Анотація. Розроблені і викладені поняття, структура і класифікація 
стосунків як єдина концепція. Встановлено види, форми, компоненти і 
особливості відношення молоді до фізичної культури і спорту. 
Проаналізований кількісний і якісний аналіз, показані умови формування і 
динаміка зміни залежно від статі і віку. Застосований комплексний підхід у 
вирішенні поставлених завдань і розроблені рекомендації з управління 
процесом формування активного позитивного ставлення учнів до фізичного 
виховання і спорту.  
 Ключові слова: фізична культура і спорт, цінності, форми, структура, 
молодь,  спортивна активність. 
 Annotation. Developed and expounded concept, structure and classification 
of relations as single conception. Kinds, forms, komponenty and features of 
relation, are set. His quantitative and high-quality analysis is given, the terms of 
forming and loud speaker of change are rotined depending on a floor and age. The 
valued presentations are certain and the special criteria, characterizing orientation 
and level of sporting activity of studying young people, are found. 
 Key words: physical culture and sport, values, forms, structure, young 
people,  sporting activity. 



39.  Попов Н. Д. 
Программирование тренировочного эффекта в занятиях оздоровительной 
направленности с применением комплекса тренажеров (на примере занятий с 
лицами мужского пола в возрасте 40–49 лет) : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Попов Николай Дмитриевич ; КГИФК. – К., 1988. 
– 24 с. 
 Аннотация. Выявлены особенности влияния ограниченной 
двигательной активности на организм здоровых мужчин в возрасте 40–49 
лет, работников умственного труда. Установлена взаимосвязь между уровнем 
приспособительных реакций организма занимающихся и величинами 
мощности работы при выполнении некоторых физических упражнений на 
тренажерах. Показано влияние различных по интенсивности программ 
занятий оздоровительной направленности с применением комплекса 
тренажеров на развитие физической работоспособности занимающихся. 
Определены параметры оптимальных тренировочных нагрузок для 
изучаемого контингента лиц и определена продолжительность их 
эффективного применения в тренировочном процессе, направленном на 
достижение должного уровня физической работоспособности 
занимающихся. 
 Ключевые слова: занятия оздоровительной направленности, 
тренировочный эффект, комплекс тренажеров, мужчины в возрасте 40–49 
лет. 
 Анотація. Виявлені особливості впливу обмеженої рухової активності 
на організм здорових чоловіків у віці 40–49 років, працівників розумової 
праці. Встановлений взаємозв'язок між рівнем пристосовних реакцій 
організму і величинами потужності роботи під час виконання деяких 
фізичних вправ на тренажерах.  
 Ключові слова: заняття оздоровчої спрямованості, тренувальний ефект, 
комплекс тренажерів, чоловіки у віці 40–49 років. 
 Annotation. The features of influence of the limited motive activity are 
exposed on the organism of healthy men in age 40–49 years, workers of mental 
work. Intercommunication between the level of prisposobitel'nykh reactions of 
organism is set gettings busy and by the sizes of power of work at implementation 
of some physical exercises on trainers.  
 Key words: employments of health orientation, training effect, complex of 
trainers, men in age 40–49 years. 
УДК 37.037:796.011.3 
 
40.  Попов Н. М. 
Исследование некоторых проблем совершенствования системы физической 
подготовки молодежи призывного возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук 
: [спец.] 13.734 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Н. М. Попов ; ВНИИФК. – М., 1970. – 21 с. 



 Аннотация. Обобщен передовой опыт физической подготовки 
призывных контингентов в видах комплекса „Готов к защите Родины”, 
требующих проявления силы, быстроты и выносливости. Уточнены 
организационно-методические требования к постановке спортивно-массовой 
работы по комплексу „Готов к защите Родины” и разработана методика 
физической подготовки рабочей и учащейся молодежи к сдаче норм 
комлекса „Готов к защите Родины”. 
 Ключевые слова: физическая подготовка, проблемы 
совершенствования, молодежь призывного возраста. 
 Анотація. Узагальнено передовий досвід фізичної підготовки 
призовних контингентів у видах комплексу „Готовий до захисту 
Батьківщини”, що вимагають прояву сили, прудкості і витривалості. 
Уточнено організаційно-методичні вимоги до постановки спортивно-масової 
роботи з комплексу „Готовий до захисту Батьківщини” і розроблена 
методика фізичної підготовки робочої молоді, яка навчається, до здачі норм 
комлекса „Готовий до захисту Батьківщини”. 
 Ключові слова: фізична підготовка, проблеми удосконалення, молодь 
призовного віку. 
 Annotation. Front-rank experience of physical preparation of invocatory 
contingents is generalized in the types of complex „Ready to defence of 
Motherland”, requiring the display of force, quickness and endurance. 
Organizational-methodical requirements are specified to raising of sportivno-
massovoy work on a complex „Ready to defence of Motherland” and the method 
of physical preparation of working and studying young people is developed to 
handing over of norms of komleksa „Ready to defence of Motherland”. 
 Key words: physical preparation, problems of perfection, young people of 
invocatory age. 
  
41.  Попов П. В. 
Влияние различных двигательных режимов на физическую подготовленность 
студентов факультета физического воспитания : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Попов Петр Васильевич ; ВНИИФК. – М., 1980. – 
24 с. 
 Аннотация. Впервые разработан и осуществлен эксперимент по 
интенсификации процесса обучения и тренировки студентов факультетов 
физического воспитания в национальных и социальных условиях и условиях 
жаркого климата Узбекистана. Разработаны три варианта различных 
двигательных режимов нагрузки, направленные на развитие физических 
качеств студентов. Впервые применен метод рассредоточения значительной 
нагрузки в уроке по 15-минутным отрезкам, что дает положительный эффект 
при проведении занятий в условиях жаркого климата (+40–45°). 
 Ключевые слова: двигательные режимы, физическая 
подготовленность, студенты факультета физического воспитания. 



 Анотація. Уперше розроблений і здійснений експеримент з 
інтенсифікації процесу навчання і тренування студентів факультетів 
фізичного виховання в національних і соціальних умовах і умовах жаркого 
клімату Узбекистану. Розроблено три варіанти різних рухових режимів 
навантаження, направлені на розвиток фізичних якостей студентів. Уперше 
застосований метод розмежування значного навантаження на уроці з 15-
хвилинними відрізками, що дає позитивний ефект під час проведення занять 
в умовах жаркого клімату (+40-45°). 
 Ключові слова: рухові режими, фізична підготовленість, студенти 
факультету фізичного виховання. 
 Annotation. First developed and carried out experiment on intensification of 
process of teaching and training of students of faculties of physical education in 
national and social terms and terms of hot climate of Uzbekistan. Three variants of 
the different motive modes are developed loadings, directed on development of 
physical qualities of students. The method of dispersal of the considerable loading 
is first applied in a lesson on 15-minute segments, that gives a positive effect 
during the leadthrough of employments in hot climate (+40-45°). 
 Key words: motive modes, physical preparedness, students of faculty of 
physical education. 
 
42.  Приймак С. Г. 
Моделювання параметрів фізичної підготовленості підлітків у процесі 
фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Приймак Сергій Георгійович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – 
Л., 2003. – 20 с. 
 Анотація. Розроблено уніфіковані нормативи фізичної підготовленості 
і модельно-цільові характеристики фізичного стану підлітків 12–15 років як 
форми кількісної конкретизації завдань, що вирішуються у фізичному 
вихованні. 
 Ключові слова: підлітки, фізична підготовленість, процес фізичного 
виховання. 
 Аннотация. Разработаны унифицированные нормативы физической 
подготовленности и модельно-целевые характеристики физического 
состояния подростков 12-15 лет как формы количественной конкретизации 
заданий, которые решаются в физическом воспитании. 
 Ключевые слова: подростки, физическая подготовленность, процесс 
физического воспитания. 
 Annotation. The compatible norms of physical preparedness and model-
having a special purpose descriptions of bodily condition of teenagers are 
developed 12-15 years as forms of quantitative specification of tasks which decide 
in physical education.   
 Key words: teenagers, physical preparedness, process of physical education. 
УДК 796-053.7 
 



43.  Присяжнюк Д. С. 
Критерии функциональной оценки уровня подготовленности организма 
юношей и девушек к выполнению норм комплекса ГТО І ступени : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки” / Присяжнюк Дмитрий Степанович ; 
КГИФК. – К., 1986. – 24 с. 
 Аннотация. Обоснована возможность предварительной оценки уровня 
функциональной готовности организма юношей и девушек 16–17 лет к 
выполнению основных норм комплекса ГТО. Выявлены достаточно простые, 
доступные и объективные показатели функции сердечно-сосудистой 
системы, которые четко характеризуют ступени физической готовности 
организма, завершающего свое возрастное развитие в процессе подготовки и 
выполнению основных норм комплекса ГТО. Разработаны критерии 
функциональной готовности сердечно-сосудистой системы юношей и 
девушек 16–17 лет к освоению ими начальных требований системы 
физического совершенствования организма. 
 Ключевые слова: юноши и девушки, уровень физической 
подготовленности организма, функциональная оценка, система физического 
совершенства. 
 Анотація. Обґрунтована можливість попередньої оцінки рівня 
функціональної готовності організму хлопців і дівчат 16–17 років до 
виконання основних норм комплексу ГТО. 
 Ключові слова: хлопці і дівчата, рівень фізичної підготовленості 
організму, функціональна оцінка, система фізичної досконалості. 
 Annotation. Possibility of preliminary estimation of level of functional 
readiness of organism of youths and girls is grounded 16–17 years to 
implementation of basic norms of complex Ready to labour and defensive. 
 Key words: youths and girls, level of physical preparedness of organism, 
functional estimation, system of physical perfection. 
 
44.  Присяжнюк С. І. 
Розвиток фізичних якостей учнів початкових класів загальноосвітньої школи 
(на прикладі сили і витривалості) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Присяжнюк Станіслав Іванович ; Львів. держ. ін-т 
фіз. культури. – Л., 2001. – 17 с.  
 Анотація. Експериментально обґрунтовані доцільність і ефективність 
додаткового включення вправ помірної інтенсивності, переважно бігу, у 
зміст уроків фізичної культури. Виявлено залежність рівня розвитку силової 
підготовленості і витривалості від обраної методики проведення уроку за 
умови використання вправ помірної інтенсивності. 
 Ключові слова: учні початкових клачів, розвиток фізичних 
якостей,силова підготовленість. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована дифференцированная 
методика усовершенствования учебного процесса повышения эффективности 



развития физических качеств силы и общей выносливости на уроках 
физической культуры 1–3 классов средней общеобразовательной школы. 
 Ключевые слова: учащиеся начальных классов, развитие физических 
качеств, силовая подготовка. 
 Анотація. Експериментально обґрунтована диференційована методика 
удосконалення навчального процесу підвищення ефективності розвитку 
фізичних якостей сили і загальної витривалості на уроках фізичної культури 
1–3 класів середньої загальноосвітньої школи.   
 Ключові слова: учні початкових класів, розвиток фізичних якостей, 
силова підготовка. 
 Annotation. The differentiated method of improvement of educational 
process of increase of efficiency of development of physical qualities of force and 
general endurance is experimentally grounded on the lessons of physical culture of 
1–3 classes of middle general school.   
 Key words: student initial classes, development of physical qualities, power 
preparation. 
 
45.  Приходько В. В. 
Исследование путей повышения эффективности деятельности комитетов по 
физической культуре и спорту в условиях малых и средних городов : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Приходько Владимир 
Васильевич ; КГИФК. – К., 1981. – 23 с. 
 Аннотация. Обоснована возможность и специфика практического 
применения методов научного управления для рационализации 
управленческой деятельности комитетов по физической культуре и спорту 
городов, как действенного средства повышения качества физического 
воспитания их населения. 
 Ключевые слова: комитет по физической культуре и спорту, пути 
повышения эффективности деятельности и качества физического воспитания 
населения. 
 Анотація. Обґрунтована можливість і специфіка практичного 
вживання методів наукового управління для раціоналізації управлінської 
діяльності комітетів з фізичної культури і спорту міст. 
 Ключові слова: комітет з фізичної культури і спорту, дороги 
підвищення ефективності діяльності і якості фізичного виховання населення. 
 Annotation. Possibility and specific of practical application of methods of 
scientific management is grounded for rationalization of administrative activity of 
committees on a physical culture and sport of cities. 
 Key words: committee on a physical culture and sport, to the way of increase 
of efficiency of activity and quality of physical education of population. 
 
46.  Протасов В. Ф. 
Экспериментальное обоснование методики подготовки студенческой 
молодежи на основе комплекса ГТО (ступень „Физическое совершенство”) : 



автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Протасов Виктор 
Федорович ; ВНИИФК. – М., 1973. – 23 с. 
 Аннотация. Исследован уровень физического развития и физической 
подготовленности студентов на период поступления в вуз, а также динамика 
этих показателей в процессе выполнения требований программы и комплекса 
ГТО. Обоснована методика занятий на основе комплекса ГТО в единстве 
учебных занятий с внеучебными и с учетом различий в физической 
подготовленности студентов. 
 Ключевые слова: подготовка студентческой молодежи, методика, 
динамика показателей. 
 Анотація. Досліджений рівень фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості студентів на період вступу до вузу, а також динаміка цих 
показників в процесі виконання вимог програми і комплексу ГПО. 
 Ключові слова: підготовка студентчеськой молоді, методика, динаміка 
показників. 
 Annotation. The level of physical development and physical preparedness of 
students is investigational on the period of entering institute of higher, and also 
dynamics of these indexes in the process of implementation of requirements of the 
program and complex GTO.   
 Key words: preparation of studentcheskoy young people, method, dynamics 
of indexes. 
 
47.  Прохоров Д. И. 
Исследование некоторых вопросов становления социалистической 
интеграции в сфере физической культуры и спорта : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 130004 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Прохоров Дмитрий Йонович ; ВНИИФК. – М., 
1975. – 21 с. 
 Аннотация. Выявлены общие и специфические черты спортивной 
интеграции по сравнению с другими типами социальной интеграции. 
 Ключевые слова: физическая культура и спорт, вопросы становления, 
спортивная интеграция. 
 Анотація. Виявлені загальні і специфічні межі спортивної інтеграції в 
порівнянні з іншими типами соціальної інтеграції.   
 Ключові слова: фізична культура і спорт, питання становлення, 
спортивна інтеграція. 
 Annotation. The general and specific lines of sporting integration are 
exposed as compared to other types of social integration.   
 Key words: physical culture and sport, becoming questions, sporting 
integration. 
 
48.  Прядченко В. Ф. 
Физическая культура и спорт на Прикарпатье (1917–1956 гг.) : автореф. дис. 
… канд. пед. наук : [спец.] 130004 „Теория и методика физического 



воспитания и спортивной тренировки” / Прядченко Виталий Федорович ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1972. – 24 с. 
 Аннотация. Охарактеризовано состояние физической культуры и 
спорта в Западной Украине в период господства буржуазно-помещичьей 
Польши с учетом исторических и экономических особенностей, а также 
национальной специфики края. Изучено становление и выявлены основные 
особенности и характерные черты развития физкультурного движения на 
Прикарпатье в условиях коренных социально-экономических и культурных 
преобразований при Советской власти. 
 Ключевые слова: физическая культура и спорт Западной Украины, 
исторические и экономические особенности, основные  черты развития. 
 Анотація. Охарактеризований стан фізичної культури і спорту в 
Західній Україні у період панування буржуазно-поміщицької Польщі з 
урахуванням історичних і економічних особливостей, а також національної 
специфіки краю. Вивчено становлення і виявлені основні особливості і 
характерні риси розвитку фізкультурного руху на Прикарпатті в умовах 
корінних соціально-економічних і культурних перетворень за Радянської 
влади. 
 Ключові слова: фізична культура і спорт Західної України, історичні і 
економічні особливості, основні  риси розвитку. 
 Annotation. Consisting of physical culture and sport is described of Western 
Ukraine in the period of domination of bourgeois-squire Poland taking into account 
historical and economic features, and also national specific of edge. Becoming is 
studied and basic features and personal touches of development of athletic motion 
are exposed on Prikarpat'e in the conditions of native socio-economic and cultural 
transformations at Soviet power. 
 Key words: physical culture and sport of Western Ukraine, historical and 
economic features, basic  lines of development. 
 
49.  Пустовалов В. О. 
Фізична підготовленість учнів середнього шкільного віку з різним рівнем 
фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Пустовалов Віталій 
Олександрович ; Дніпроп. держ. ун-т фіз. культури і спорту. – Д., 2009. – 20 
с. 
 Анотація. Уперше експериментально доведено, що фізична 
підготовленість учнів середнього шкільного віку знаходиться у залежності 
від високо генетично детермінованих властивостей основних нервових 
процесів і фізичного розвитку; уперше вивчено вікову динаміку фізичних 
здібностей учнів середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного 
розвитку та властивостей нейродинамічних функцій; уперше показано, що 
особи з високим рівнем фізичного розвитку і властивостей нейродинамічних 
функцій характеризуються кращими результатами у комплексних вправах з 
фізичної підготовленості; вперше розроблено алгоритм розрахунку 



індивідуальної оцінки фізичної підготовленості учнів з урахуванням рівнів їх 
фізичного та нейродинамічного розвитку; вперше здійснено комплексний 
науковий підхід до оцінювання індивідуальної фізичної підготовленості 
учнів середнього шкільного віку з урахуванням рівнів  фізичного розвитку та 
властивостей нейродинамічних функцій;  вперше розроблені орієнтовані 
нормативи фізичної підготовленості для учнів 5–8 класів з низьким та 
середнім рівнем фізичного та нейродинамічного розвитку для застосування 
на уроках фізичної культури в школах України. 
 Ключові слова: учні середнього шкільного віку, фізична 
підготовленість, рівень фізичного розвитку, властивості основних нервових 
процесів. 
 Аннотация. Изучено состояние и динамика физической 
подготовленности учащихся 11–14 лет с рызным уровнем физического и 
нейродинамического развития. Выявлены святи морфофункциональних 
показателей и свойств основних нервных процессов с физической 
подготовкой и успеваемостью по физической культуре. 
 Ключевые слова: учащиеся среднего школьного возраста, физическая 
подготовка, уровень физического развития, свойства лсновных нервных 
процессов. 
 Annotation. The state and dynamics of physical preparedness of student 11–
14 years with the ryznym level of physical and neyrodinamicheskogo development 
is studied. Exposed sanctify morfofunkcional'nikh indexes and properties of 
osnovnikh of nervous processes with physical preparation and progress on a 
physical culture.   
 Key words: student middle school age, physical preparation, level of 
physical development, properties of lsnovnykh of nervous processes. 
УДК 796.011:371.3.214 
  
50.  Путятіна Г. М. 
Організаційні аспекти оптимізації діяльності спортивних шкіл на основі 
програмно-цільового управління : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Путятіна Галина Миколаївна ; Харк. держ. акад. фіз. 
культури. – Х., 2007. – 20 с. 
 Анотація. Уперше на наукових засадах розроблено регіональну 
цільову комплексну програму і перспективний план оптимізації управління 
спортивними школами на 2007–2011 рр. Уперше сформульовано й 
обґрунтовано операційні поняття „організаційні аспекти діяльності 
спортивних шкіл” і „регіональне управління спортивними школами”.
 Ключові слова: спортивні школи, організаційні аспекти, оптимізація, 
програмно-цільове управління, цільова комплексна програма. 
 Аннотация. В результате теоретического анализа истории становления 
и развития системы спортивных школ в Украине, а также анализа 
теоретических основ современной системы подготовки спортивного резерва 
охарактеризованы направления современного научного поиска по 



исследуемой проблеме. Выявлена объективная необходимость научного 
обоснования организационных аспектов деятельности спортивных школ в 
системе подготовки спортивного резерва. 
 Ключевые слова: спортивные школы, организационные аспекты, опти-
мизация, программно-целевое управление, целевая комплексная программа. 
 Annotation.Thesis is devoted to the research of the problem of optimization 
of the sports schools activity on the basis of program-purposeful management. 
Carried out is the systematic analysis of activity of the sports schools with the aim 
of detemunation of its essence maintenance and the basic directions of subsequent 
development. The organization of the effective management of sports schools is 
grounded; the human and objective factors which influence on their effective 
activity are determined; the organizational reserves in certain trends of the activity 
are revealed. On die basis of the researches carried out it is devised and introduced 
info practice of management bodies of physical culture and sport and also sports 
schools the purposeful complex program and prospective complex plan of the 
optimization of the sports schools management for 2007-2011. 
 Key words: sports schools, organizational aspects, optimization, program-
purposeful management, purposeful complex program. 
УДК 796.077.5.001.76.008 
 
51.  Пушкарев С. А. 
О некоторых особенностях физического воспитания детей школьного 
возраста в районах Крайнего Севера (по материалам г. Мурманска) : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.734 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки” / С. А. Пушкарев ; ГДОИФК им. П. Ф. 
Лесгафта. – Л., 1971. – 19 с. 
 Аннотация. Выявлена реальная картина физической подготовленности 
школьников Заполярья. Разработаны в возрастно-половом аспекте 
нормативы для дифференцированной оценки физической подготовленности 
школьников Крайнего Севера по основным видам учебной программы. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, дети школьного возраста, 
Крайний Север. 
 Анотація. Виявлена реальна картина фізичної підготовленості 
школярів Заполяр’я. Розроблені нормативи у віково-статевому аспекті для 
диференційованої оцінки фізичної підготовленості школярів Крайньої 
Півночі за основними видами навчальної програми.   
 Ключові слова: фізичне виховання, діти шкільного віку, Крайня Північ. 

Annotation. The real picture of physical preparedness of schoolboys of 
Zapolyar'a is exposed. Norms are developed in an age-dependent-sexual aspect for 
the differentiated estimation of physical preparedness of schoolboys of The far 
north on the basic types of on-line tutorial.   

Key words: physical education, children of school age, The far north. 
 
 
 



52.  Пээбо Э. Ю.  
Влияние разнообразных и повышенных нагрузок при физическом 
воспитании на развитие дошкольников : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.734 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Э. Ю. Пээбо ; ТГУ. – Тарту, 1972. – 37 с.  
 Аннотация. Исследовано влияние повышенной физической нагрузки и 
разнообразных упражнений на физическое развитие детей и развитие их 
физических качеств в зависимости от разного количества недельных уроков 
физического воспитания. Выявлено влияние регулярно проведенного 
физического воспитания с повышенной физической нагрузкой на 
формирование активности, смелости, самостоятельности, фантазии и 
интереса к физическому воспитанию. Обосновано воздействие повышенной 
физической нагрузки и некоторых видов упражнений на развитие осанки и 
стопы детей. 
 Ключевые слова: дошкольники, физическое воспитание, повышенные 
нагрузки, виды упражнений. 
 Анотація. Досліджений вплив підвищеного фізичного навантаження і 
всіляких вправ на фізичний розвиток дітей і розвиток їх фізичних якостей 
залежно від різної кількості тижневих уроків фізичного виховання. 
 Ключові слова: дошкільники, фізичне виховання, підвищені 
навантаження, види вправ. 
 Annotation. Influence of the enhanceable physical loading and various 
exercises is investigational on physical development of children and development 
of their physical qualities depending on the different amount of a week's lessons of 
physical education. 
 Key words: under-fives, physical education, enhanceable loadings, types of 
exercises. 
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53.  Переверзин И. И. 
Система планирования развития физической культуры и спорта в СССР : 
автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки (включая методику 
лечебной физкультуры)”; спец. 08.00.05 „Экономика, организация 
управления и планирования народного хозяйства, в том числе по отраслям 
народного хозяйства” / Переверзин Иван Иванович ; ГЦОЛИФК. – М., 1983. 
– 46 с. 
 Аннотация. Впервые осуществлена разработка нового перспективного 
научного направления советской системы физического воспитания – 
современной теории планирования физической культуры и спорта в стране, 
центральным звеном которой является методология формирования основных 
показателей ее в общегосударственных планах экономического и 



социального развития. Построена методология целевого комплексного 
планово-прогностического анализа физической культуры и спорта как 
воспитательной системы (отрасли) развитого социализма и научные основы 
прогнозирования и планирования ее комплексного развития. Впервые дана 
целостная педагогическая характеристика основных закономерностей 
развития физической культуры и спорта в стране на этапе зрелого 
социализма в единстве их качественной специфики и количественных 
параметров. Показаны пути и формы использования выявленных 
закономерностей в плановом регулировании процесса физического 
воспитания и развития спорта. Впервые разработаны методы педагогической 
оценки учебно-тренировочной мощности спортивных сооружений и других 
видов ресурсного обеспечения физкультурного движения. Дана комплексная 
прогнозная оценка основных направлений дальнейшего прогресса 
физического воспитания и развития спорта в стране. 
 Ключевые слова: физическая культура и спорт, развитие, система 
планирования развития, методология формирования. 
 Анотація. Уперше здійснено розробку нового перспективного 
наукового напряму радянської системи фізичного виховання – сучасної теорії 
планування фізичної культури і спорту в країні, центральною ланкою якої є 
методологія формування основних показників її в загальнодержавних планах 
економічного і соціального розвитку. Побудовано методологію цільового 
комплексного планово-прогностичного аналізу фізичної культури і спорту як 
виховної системи (галузі) розвиненого соціалізму і наукові основи 
прогнозування і планування її комплексного розвитку. 
 Ключові слова: фізична культура і спорт, розвиток, система 
планування розвитку, методологія формування. 
 Annotation. Development of new perspective scientific direction of the 
soviet system of physical education is first carried out – to the modern theory of 
planning of physical culture and sport in a country the central link of which is 
methodology of forming of basic indexes it in the national plans of economic and 
social development. Methodology of having a special purpose complex planovo-
prognosticheskogo analysis of physical culture and sport is built as an educate 
system (industries) developed socialism and scientific bases of prognostication and 
planning of its complex development.  
 Key words: physical culture and sport, development, system of planning of 
development, forming methodology. 
УДК 796.072 
 
54.  Переверзин И. И. 
Система планирования развития физической культуры и спорта в СССР : 
автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки”; спец. 08.00.05 
„Экономика, планирование и организация управления непроизводственной 
сферой” / Переверзин Иван Иванович ; ГЦОЛИФК. – М.,1985. – 42 с. 



 Аннотация. Впервые комплексно исследована современная система 
планирования развития физической культуры и спорта как особого вида 
планирования единой общегосударственной системы планирования 
экономического и социального развития СССР. Построена методология 
целевого комплексного планово-прогностического анализа физической 
культуры и спорта как культурно-воспитательной системы (отрасли) 
развитого социализма. Впервые дана целостная педагогическая 
характеристика ряда закономерностей развития физической культуры и 
спорта в стране на этапе зрелого социализма в единстве их качественной 
специфики и количественных параметров. Показаны пути и формы 
использования выявленных закономерностей в плановом регулировании 
процесса физического воспитания и развития спорта. Впервые разработаны 
методы педагогической оценки учебно-тренировочной мощности 
спортивных сооружений и других видов ресурсного обеспечения 
физкультурного движения. Дана комплексная прогнозная оценка основных 
направлений дальнейшего прогресса физического воспитания и развития 
спорта в стране на долгосрочный период. Показано, что в научном 
планировании физической культуры и спорта конкретизируется ряд 
положений теории физического воспитания. В частности, принципы: 
партийности и коммунистической идейности, содействия всестороненнему 
гармоничному развитию личности, связи физической культуры и спорта с 
практикой трудовой и оборонной деятельности, оздоровительной 
направленности, систематичности и круглогодичности занятий. 
 Ключевые слова: физическая культура и спорт, развитие, система 
планирования развития, методология формирования. 

Анотація. Уперше здійснено розробку нового перспективного 
наукового напряму радянської системи фізичного виховання – сучасної теорії 
планування фізичної культури і спорту в країні, центральною ланкою якої є 
методологія формування основних показників її в загальнодержавних планах 
економічного і соціального розвитку. Побудовано методологію цільового 
комплексного планово-прогностичного аналізу фізичної культури і спорту як 
виховної системи (галузі) розвиненого соціалізму і наукові основи 
прогнозування і планерування її комплексного розвитку. 
 Ключові слова: фізична культура і спорт, розвиток, система 
планерування розвитку, методологія формування. 
 Annotation. Development of new perspective scientific direction of the 
soviet system of physical education is first carried out – to the modern theory of 
planning of physical culture and sport in a country the central link of which is 
methodology of forming of basic indexes it in the national plans of economic and 
social development. Methodology of having a special purpose complex planovo-
prognosticheskogo analysis of physical culture and sport is built as an educate 
system (industries) developed socialism and scientific bases of prognostication and 
planning of its complex development.  
 Key words: physical culture and sport, development, system of planning of 
development, forming methodology. 



55.  Петунин О. В. 
Теоретические основы подготовки студентов к профессиональной 
деятельности учителя физической культуры : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Петунин Олег 
Владимирович ; ГЦОЛИФК. – М., 1993. – 36 с. 
 Аннотация. Теоретически обоснована профессиональная 
направленность подготовки студентов. Получены данные эффективного 
использования выявленных при этом закономерностей в практике 
подготовки учителя и организационно-методические условия ее внедрения. 

Ключевые слова: студенты, подготовка, теоретические основы, 
профессиональная деятельность учителя физической культуры. 
 Анотація. Теоретично обґрунтована професійна спрямованість 
підготовки студентів. Отримано дані ефективного використання виявлених 
при цьому закономірностей в практиці підготовки вчителя і організаційно-
методичні умови її впровадження.  
 Ключові слова: студенти, підготовка, теоретичні основи, професійна 
діяльність вчителя фізичної культури. 
 Annotation. The professional orientation of preparation of students is 
grounded in theory. Information of the effective use of the conformities to law 
exposed here in practice of preparation of teacher and organizational-methodical 
terms of its introduction is got.  
 Key words: students, preparation, theoretical bases, professional activity of 
teacher of physical culture. 
 
56.   Пилипей Л. П. 
Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. … д-ра наук з фіз. 
виховання і спорту : спец. 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Пилипей Леонід Петрович ; Нац. ун-т фіз. 
виховання і спорту України. – К., 2011. – 40 с. 
 Анотація. Уперше обґрунтовано особистісно-орієнтований підхід на 
основі антропних технологій проектування системи професійно-прикладної 
фізичної підготовки студентів ВНЗ відповідно до спеціальності, та якісні 
характеристики за 6 групами спеціальностей; здійснено систематизацію 
напрямків підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах згідно з 
вимогами до психофізіологічних особливостей професійної діяльності, на 
основі якої виокремлено шість відповідних груп, а саме: інформаційно-
логічна, екстремальна, творчо-образна, технічна, природничо-аграрна, 
комунікативна; обґрунтовано і розроблено концепцію проектування 
інноваційних технологій професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів шести груп спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах, що обумовлює використання 
інтегрованої системи, яка спрямована на формування готовності до 
діяльності у рамках групи спеціальностей; здійснено теоретичне 



обґрунтування предметних функції ППФП студентів ВНЗ та принципи і 
шляхи системно-синергетичної реалізації проектування професійно-
прикладної фізичної підготовки; розроблено методологічні підходи до 
проектування професійно-прикладної фізичної підготовки, методику 
розвитку спеціальних психофізіологічних якостей і технологію їх 
використання в системі програмування. 
 Ключові слова: студенти, ППФП, проектування, гуманізація, 
концепція, алгоритм, систематизація, синергетичний підхід, функціональна 
асиметрія мозку, група спеціальностей, мотивація, модель. 
 Аннотация. Диссертация посвящена проблеме обоснования теоретико-
методических основ профессионально-прикладной физической подготовки 
студентов вузов. Научно-теоретическое обоснование проектирования 
концепции ППФП студентов дало возможность определить признаки 
реальных изменений, функций программы, проблемы, на решение которых 
она ориентирована, цель нововведения, стратегическое определение 
проблемы, проект будущей программы, кадровое ресурсное обеспечение, 
план действий. Разработана специальная концепция проектирования и 
технологий ее реализации в вузах и экспериментально проверена 
эффективность последней. Осуществлена систематизация направлений 
подготовки специалистов в вузах в соответствии с требованиями к 
психофизиологическим особенностям профессиональной деятельности, на 
основе которых выделены шесть соответствующих групп, а именно: 
информационно-логическая, экстремальная, творчески-Рбрвзная, 
техническая, природно-аграрная, коммуникативная. 
 Ключевые слова: студенты ППФП, проектирование, гуманизация, кон-
цепция, алгоритм, систематизация, синергетический подход, функциональная 
II пмметрия мозга, группа специальностей, мотивация, модель. 
 Annotation. The thesis focuses on the problem of substantiating the 
theoretical and methodological basis for professionally-applied physical training 
(PAPT) of students of higher educational establishments. Profound analysis of the 
currently operating PAPT system has been conducted to work out the innovative 
PAPT programme. The necessity to radically reconsider the PAPT system as well 
as the urgent claim to implement innovative approaches to modern pedagogical 
individually oriented PAPT technologies have been grounded. The thesis objective 
is to work out the concept of designing a PAPT system for Icrtiary level students. 
 Key words: tertiary level students, professionally-applied physical training 
(PAPT), projecting, humanization, concept, algorithm, systematization, synergetic 
approach, functional asymmetry of the brain, group of specialisms, motivation, 
model. 
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