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В С Т У П 

Львівський державний інститут фізичної культури має давні 
традиції й неабиякі перспективи у підготовці фахівців д ія галузі 
фізичної культури і спорту. За понад 55-літню історію діяльності в 
інституті підготовлено більше 15 000 фахівців. Понад 300 випускників 
носять титул чемпіонів Олімпійських Ігор, переможців та призерів 
чемпіонатів світу та Європи. Серед найбільш іменитих: Віктор Чукарін і 
Богдан Макуц (спортивна гімнастика), Юрій Кутенко та Ігор Тер-
Ованесян (легка атлетика), Геннадій Андросов та Фарид Досаєв 
(плавання), Олександр Білявський і Василь Іваничук (шахи), 
Василь Береза і Михайло Сливинський (веслування), Василь Станкович 
і Віктор Сидяк (фехтування), Петро Король (важка атлетика) і 
Ростислав Зауличний (бокс), Леся Леськів (кульова стрільба) і Катерина 
Палеха (стрільба з лука), Василь Ростоцький (автоспорт), Степан 
Юрчишин, Ростислав Поточняк, Андрій Баль, Василь Кардаш, Андрій 
Гусін (футбол) та багато інших. 

Гордістю інституту є його випускники, які стали видатними 
науковцями. Це доктори наук, професори Володимир Заціорський, 
Вадим Запорожанов, Сергій Неверкович, Богдан Шиян, Євген Приступа, 
Степан Філь, Ігор Дегтярьов, Віктор Завацький, Віктор Шаповалов та 
інші, чиї імена широко відомі в Україні та за її межами. 

З 1998 року Львівський державний інститут фізичної культури є 
членом Європейської мережі спортивної науки, освіти і зайнятості 
( Е ^ 8 Е Е ) ; з 2001 року колективним членом міжнародної ради 
здоров'я, фізичного виховання, рекреації, спорту і танцю (ІСНРЕК.-50). 

Сьогодні в інституті працюють 28 професорів, докторів наук, 
заслужених тренерів України, понад 85 кандидатів наук, доцентів. Серед 
найтитулованіших: професори Олег Гринів, Валентин Мороз, Олександр 
К у ц, Едуард Вільчковський, Богдан Шиян, Ігор Заневський, Галина 
Єафронова, Софія Денисенко, Мирослав Савчин, Євген Чапля; 
заслужені тренери Мирослав Герцик (веслування), Василь Бусол 
(фехтування), Іван Василишин (важка атлетика), Антон Демчишин 
(волейбол), Роман Козій та Олег Процишин (легка атлетика) та ін. 

В інституті функціонують шість комплексних наукових груп при 
національних збірних командах України з боксу, кульової стрільби, 
стрільби з луку, водного поло, санного спорту та бобслею. 

Впродовж шести років поспіль в інституті з успіхом проводиться 
Всеукраїнська наукова конференція «Молода спортивна наука України», 
збірник праць якої є фаховим виданням ВАК України. 

Не випадково, що саме у Львівському інституті фізкультури у 
2000 році було відкрито третю за часів сучасної української державності 
спеціалізовану вчену раду *. « 
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Всього за 2001 рік у Львівському державному інституті фізичної 

культури відбулися захисти 19 дисертацій (9 - зі спеціальності 24.00.01 -
олімпійський і професійний спорт та 10 зі спеціальності 24.00.02 -
фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). 

Підкреслимо, що і по Україні в цілому вперше за останні десять 
років спостерігається рівномірний розподіл захищених дисертацій за 
двома науковими спеціальностями (малюнок). 

• проблематика спорту 
• проблематика фізичного виховання 

Мал. Кількісна динаміка захищених в Україні дисертаційних 
робіт у галузі фізичного виховання та спорту в 1991-2001 
роках 

За нашими підрахунками в період з 1991 до 2001 рр. у спеці-
алізованих вчених радах України зі спеціальностей галузі (24.00.01 та 
24.00.02) захищено близько340 кандидатських і докторських дисертацій. 

До 1997 року за рік в середньому захищалось 23 дисертації. В 
останні п'ять років середньорічний показник становить 40 
дисертаційних робіт. Зауважимо також, що в останній час 
спостерігається різке збільшення кількості дисертацій, пов'язаних з 
проблематикою фізичного виховання та спортивного тренування, які 
приймаються до захисту й за іншими науковими спеціальностями в 
галузі педагогіки, фізіології, біології, медицини, військової справи тощо. 



з 
У 2000 та 2001 році ця частка становила додатково ще 25 
відсотків від загальної кількості усіх захищених за галузевим напрямком 
дисертацій. 

У цьому покажчику подано бібліографічну інформацію про 
кандидатські дисертації, захищені у 2001 році у спеціалізованій вченій 
раді Львівського державного інституту фізичної культури. Перелік дано 
в алфавітному порядку прізвищ їх авторів. Анотації представлено 
українською, російською та англійською мовами. 

Усі дисертації, захисти яких відбулися у ЛДІФК, написані 
українською мовою. Це відрадна тенденція, оскільки географія 
представлених робіт включала Харків, Миколаїв, Кіровоград, Вінницю 
та інші міста України. Можна стверджувати, що українська наукова 
мова впевнено розвивається в галузі фізичного виховання та спорту. 

Сподіваюся, що наша праця буде корисною для вчених, молодих 
дослідників, аспірантів і магістрів, організаторів спортивно-
фізкультурного руху, практичним фахівцям та усім, хто цікавиться 
проблемами фізичного виховання та спорту. 

* Всього за десятилітній проміжок часу в Україні для потреб галузі функціонує 
чи функціонувало п 'ять спеціалізованих вчених рад: одна докторська в Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України (1991 р. - по теперішній час) та 
чотири кандидатські: у Волинському державному університеті імені Лесі Українки 
(1998-2000 рр.) за однією спеціальністю: у Львівському державному інституті 
фізичної культури (2000 р. - по теперішній час) за двома спеціальностями; у 
Рівненському державному гуманітарному університеті (2000 р. - по теперішній час) 
за однією спеціальністю та в Державному науково-дослідному інституті фізичної 
культури (2001 р. - по теперішній час) за однією спеціальністю. 

Оксана ВАЦЕБА, 

вчений секретар спеціалізованої вченої ради ЛДІФК, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

29 грудня 2001 року 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДИСЕРТЦІЙ 

1. А Ж И П П О Олександр Юрійович. 
Орієнтація тренувального процесу квал іфікованих 

лижник ів - гонщиків з урахуванням індив ідуально-типолог ічних 
особливостей фізичної п ідготовленост і : Дис . . . канд. фіз. вих. : 
24 .00 .01 . - Львів , 2001. - 262 с. 

Дисертацію виконано у Харківському державному 
інституті фізичної культури Державного комітету молодіжної 
політики спорту та туризму України. 

Науковий керівник - к.пед.н., доцент Блещунова К.М. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 - Олімпійський і професійний 
спорт. - Львівський державний інститут фізичної культури, м. Львів, 2001. 

Дисертацію присвячено питанням індивідуалізації фізичної підготовки 
кваліфікованих лижників-гонщиків на етапах річного циклу. У роботі визначено 
інформативність діагностичних комплексів, вдосконалено якісні та кількісні 
характеристики фізичної підготовленості. Вивчені типологічні особливості 
фізичного стану лижників-гонщиків у залежності від віково-кваліфікаційної 
динаміки формування спортивної майстерності, ведучого стилю пересування і 
переважного розвитку фізичних якостей. Запропоновано підходи до орієнтації й 
корекції тренувального процесу в залежності від вихідного рівня та динаміки 
приросту фізичних якостей. 

Ключові слова: лижники-гонщики, типи фізичної підготовленості, 
орієнтація й корекція тренувального процесу. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по 
физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 - Олимпийский и 
профессиональньш спорт. - Львовский государственньш институт физической 
культури, г. Львов, 2001. 

Диссертация посвящена вопросам индивидуализации физической 
подготовки квалифицированньїх льіжников-гонщиков на зтапах годового цикла. 
В работе определена информативность диагностических комплексов, 
усовершенствованьї качественньїе и количественньїе характеристики 
физической подготовленности. Изученньїе типологические особенности 
физического состояния льіжников-гонщиков в зависимости от возрастно-
квалификационной динамики становлення спортивного мастерства, ведущего 
стиля передвижения и преимущественного развития физических качеств. 
Предложеньї подходн к ориентации и коррекции тренировочного процесса в 
зависимости от исходного уровня и динамики прироста физических качеств. 

Ключевьіе слова: льіжники-гонщики, типьі физической подготовленности, 
ориентация и коррекция тренировочного процесса. 
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ОіввеПаїіоп ґог оЬіаіпіп§ а хсіепііПс сіецгее оґ Сапсіісіаіе оґ 

Зсіепсе іп РЬуаісаІ Есіисаііоп апсі 8рол іп вресіаіііу 24.00.01 - Оіушріс апсі 
ргоґєввіопаї врогі. - Ь У І У Зіаіє Іпвіііиіе оґ РІіузісаІ Сиііиге, Ь У І У , 2001. 

ТЬе сііввегіаііоп із СІЄУОІЄСІ (о [Не циехгіопк оГ іпсііуісіиаіігаїіоп оГ рЬувісаІ 
ргерагаїіоп оґ ккі - гасегз оп іЬе зІа§ев оґ а уеаг сусіе. 

Іп іЬе ґїгві рагі, оп іЬе Ьазів оґ Іііегаїиге ГЄУІЄ\У тосіегп УІВІОП оґ ресиїі агіїїек 
оґ сотреііі іоп асііуііу іп сіаякісаі апсі ґгее зіуіе оґ тоуешепі ; зігисіиге апсі погтв оґ 
вкі - гасегв оґ (Ііґґегепі а§е апсі циаііґісаііоп рЬуяісаІ ргерагаїіоп; іЬеогеїісаІ сопсеріз 
апсі арргоасЬез Іо іЬє р!аппіп§ оґ Ігаіпіп§ ргосе88 аге сіізсизвесі. Аиепііоп І8 раісі іо 
сЬе Іаск оґ іпґогтаїіоп оп іЬе т а і п сотропепіх оґ іЬе віа§є т а п а д е т е п і сусіе, ІІіаі 
ітресіе8 іо §е( о^есі іуе сіаіа оп еасії аіНІеІе, Іо сІеГіпе [Ье ґигіЬег сіігесііоп оґ Ігаіпіп§ 
апсі Іо ріап соггесііопаї асііуіііев. 

ТЬе 8ссопс1 рагі сІеГіпев іЬе теіЬосіо1о§у, (1е8сгіЬе8 шеіЬосІ8 апсі ог^апі/.аііоп 
оґ гевеагсЬ. ТЬе гевеагсЬ \уа8 сопсіисіесі оп іЬе розіїіоп оґ вузіет-зігисіигаі арргоасЬ 
апсі а і т тапа§етепІ . Іп іЬе \Уогк \уе изесі: апаїувів оґ іЬеогеІісаІ апсі теіЬос1о1о§іса1 
сопсеріз оґ паїіопаї апсі ґогеі§п аиіЬогв; віисіу оґ ргасіісаі ехрегіепсе (Ьгои§Ь 
ресіа§о§іса! оЬзегуаііоп, апа1у8І8 оґ сіоситепіз оп ігаіпіп§ ргосе88 р1аппіп§ апсі 
ассоипі, цие8Ііопіп£ оґ Ігаіпегз апсі аіЬІеІев; аіЬгоротеїгісв апсі вріготеїгісв; Іез(іп§ 
апсі изіп§ сЬгопошеїгісв, іЬеп8ос1іпато§гарЬіс8 апсі риІ8отеігіс8; ресіа§о§іса1 
ехрегітепі; 1о§іса1 апсі зіаііс апаїувів. 

ТЬе ІЬІГСІ рагі І8 СІЄУОІЄСІ іо ргооґ оґ іпґогтаііУепе88 оґ іЬе сіаіа сотр іех Ьеіп§ 
ге8еагсЬес1, іо іЬе 8іис1у оґ іЬе 8кі-гасег8 рЬузісаІ ргерагаїіоп зігисіиге, апсі іо йезі§п 
оґ іЬеіг шосіеі сЬагасіегІ8ііс8. 

Іп іЬе ґоигіЬ рагі Іуроіо^ісаі ресиїіагіїіев оґ зкі-гасегз рЬузісаІ ргерагаїіоп аге 
сІеГіпесІ оп іЬе ґоі1о\уіп§ сЬагасІегІ5ііс8: 

- А§е-циа1іґісаііоп сіупашісз оґ врогі шавіегу сіеуеіортепі. Ассогсііпд іо ІЬІ8 
сгіїегіа аіЬІеІев аге СІІУІСІЄСІ іпіо іЬове, \ У Ь О 8аІІ8Ґу циаІіГісаііоп сіетапсів оґ іЬе а§е 
§гоир (38,1-61,9%), іЬове \УЬО асіуапсе іЬезе сіетапсів (45,5-54,5%), апсі іЬо8е \УЬО 
ґаіі ЬеЬіпсі (38,1-87,9%). ТЬе гпаіп саизе, іЬаІ кеерз ЬеЬіпд іЬе і і т е оґ гсасЬіп» іЬе 
песеввагу ІЄУЄІ оґ 8рогі асЬіеуегпепі8 Ьу іЬе аіЬІеіе іп еуегу а§е §гоир, І8 іЬе 
с1І8ргорогІіоп іп іЬе сіеуеіортепі оґ С|иа1і(іе5 апсі 8кііІ8, іЬаІ ґогш іЬе та іп ґасЮГ8 оґ 
рЬувісаІ ргерагаїіоп іп 8кі-гасе; 

- Ьеасііпц тоуегпепі 8іуІе. ТЬе ґгее 8іу1е І8 іЬе Іеасііпц опе оґ 65,2% оґ гпеп 
ґігзі саІе§огу апсі Ьі§Ь. ТЬе ециаі шавіегу оґ іЬе 8іуіе8 І8 ОЬЗСГУЄСІ \УІІЬ 34,8% оґ зкі-
гасегв. 5іагііп{> ґгош іЬе зссопсі саіе^огу сіавзісаі 8іу1е сієтапсіз Ьі§Ьег сіетапсів ю 
іЬе сіеуеіортепі ІЄУЄІ оґ з о т е саіееогіез оґ рНукісаІ ргерагаїіоп; 

- АсІуапІа§соиз сіеуеіортепі оґ зерагаїе сотропепіз оґ рЬувісаІ ргерагаїіоп. 
ТЬгее іурев оґ зкі-гасег8 рЬухісаІ 8іа1є аге роіпіесі оиі: \УІ ІЬ гаїЬег ециаі сіеуеіортепі 
оґ рЬувісаІ ргерагаїіоп тагкегз (ир іо 38,2%), \УІ ІЬ ІО\У ІЄУЄІ оґ ауега§е ро\уєг оґ 
т а і п тизс іє §гоирз (ир Іо 59,2%), \УІ ІЬ Ьі§Ьег ІЄУЄІ О Ґ ауега§е ро\Уег оґ т а і п тизс іе 
§гоирз (ир Іо 31,65%). ТЬе таіогіїу оґ аіЬІеієх, \УЬОВЄ зрогіз. гезиііз заіікґу 
циаііґісаііоп; сіетапсів оґ іЬе а§е §гоир оґ ехсеесі іЬет , Ье1оп§ іо іЬе Гігзі ог іЬе іЬігсі 
§гоир. 

Іп іЬе ГіґіЬ рагі іЬе гевиїїв оґ іЬе гевеагсЬ, аітесі аі яіисіу оґ іЬе Ігасіїїіопаї 
теїЬосІв оґ зкі-гасег8 ігаіпіп§ ргосе88 сіеві§п; т а і п сіігесііоп ґог іЬе іпсііуісіиаіігаїіоп 
оґ вкі-гасегв ргерагаїіоп; апсі сопсіизіоп ґог іЬе ехрегітепіаі сЬеск-ир оґ іЬе 
еґґесііуєпезв оґ ргорозесі арргоасЬев аге віаіесі. 

Огіепіаііоп апсі соггесііоп оґ Ігаіпіп§ Іоасік \уєге аітесі аі іЬе воіиііоп оґ іЬе 
ргоЬіет оґ "іпсгеавіп§" іЬе 1аскіп§ гевиїїв іп іЬе ргерагаїіопаі рєгіосі оґ а уеаг сусіе, 
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согге8ропсііп§ Іо [Не асІуапіа§еоиз сіігесііоп оґ шекосусіез, еуегу-8Іа§е 
іпсгеакіп§ оГ іЬе рал оґ хресіаі ехегсіхе ґог іЬе 1аскіп§ гезиіів оГ рЬукіса! ргерагаїіоп, 
и8Іп§ оґ уагіои$ опе-аітесі гпеапв. ТЬе с1есІ5Іоп-іакіп§ аІ^огіїНт юок іпіо ассоипі 
(Ье уаіие о? "1аскіп§" сЬагасіегІ8ііс8, апаїузіз оґ іЬе ргесес)іп§ 8у8іет оґ ргерагаїіоп, 
апсі ассоипі оґ іЬе уеаг сусіе. 

ТЬе гезиїй оГ (Ье ехрегітепі 8ЬО\У іЬе уаіие оґ хисЬ арргоасЬ іо ргерагаїіоп 
ріап соггссііоп, \уЬеп іп іЬе сазе оґ Іаск оГ (Ье сіеяігаЬІе §гои.іЬ іЬе рагі оґ теап8 оґ 
СЬе песе88агу сіігесііоп іп сотрагІ50п Іо (Ье ргесесііпц те80сус1е §ге\у; оґ ро\УЄГ 
ІоасІ8 - оп 20-30%; аегоЬіс - апаегоЬіс Іоасіз - оп 20-40%; 1оасІ8 оґ апаегоЬіс 
сіігесііоп - оп 10-20%; зреесі - родаег Іоасів - оп 15-20%. 

ТЬе 8ІхіЬ рагі із (іеуоіесі Іо іЬе апа1у8І8 апсі с1І8си88Іоп оґ іЬе ГЄСЄІУЄСІ сіаіа, іЬеіг 
С0трагі80п Іо іЬе таїегіаіз оґ оіЬсг ге8еагсЬег8. 

Кеу могсіз: 8кі-гасег8,1уре8 оґ рЬуяісаІ ргерагаїіоп, огіепіаііоп апсі соггесііоп оґ 
ігаіпіп§ 1оаіІ8. 

2. А Н Т О Н Е Ц Ь В о л о д и м и р Д м и т р о в и ч . 
Ф о р м у в а н н я р и т м о в о ї с т р у к т у р и т е х н і к и м е т а н н я м о л о т а із 

з а с т о с у в а н н я м с н а р я д і в р і з н о ї ваги в п і д г о т о в ц і ю н и х 
л е г к о а т л е т і в : Д и с . . . к а н д . ф із . вих . : 2 4 . 0 0 . 0 1 . - Л ь в і в , 2 0 0 1 . -
188 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному 
інституті фізичної культури Державного комітету молодіжної 
політики спорту та туризму України. 

Науковий керівник - к.пед.н., доцент Чорнобай В.І. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 - Олімпійський і професійний 
спорт. - Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 2001 рік. 

Дисертаційну роботу присвячено проблемі формування ритму метання 
молота у юних спортсменів на етапі початкової спортивної спеціалізації. 

У роботі досліджено загальну закономірність формування ритмової 
структури метання молотів різної ваги. Виявлено відмінності формування 
метання молота у юних та спортсменів високої кваліфікації через 
співвідношення темпової активності рухів двоопорних і одноопорних фаз 
всередині кожного повороту. 

Розроблено критерії оцінки раціональності ритму як відношення часових 
параметрів одноопорної фази попереднього повороту до часу двоопорної фази 
наступного повороту. Оцінка ритму поворотів виражається в умовних одиницях. 

Результати досліджень можуть використовуватись для розробки навчальних 
програм з легкої атлетики ДЮСШ і СДЮШОР, для доповнення розділу 
"Метання молоту" в навчальних закладах з фізичної культури. 

Клкічові слова: метання молота, темпова активність, формування ритму 
техніки метання, юні легкоатлети, кінематична характеристика. 

Антонец В.Д. Фррмирование ритмовой структури техники метання молота 
с применением снарядов разного веса в подготовке юньїх легкоатлетов. -
Рукопись. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата по 

физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 - Олимпийский и 
профессиональньїй спорт. - Львовский государственньш институт физической 
культури. Львов, 2001. 

Впервне на основании комплекса кинсмагических характеристик 
исследовани закономерности формирования структури пространственно-
врсменного ритма техники метання молота от 7,260 кг до 4 кг у юних 
легкоатлетов от новичка до II разряда. Виявлено, что ритмовая структура 
метания снарядов облегченного веса (6, 5, 4 кг) формируется идентично 
структуре ритма стандартного молота 7,260 кг, но отличается своими 
количественним показателям. 

Количественно уточнень! общие и отличительние особенности 
формирования ритма техники целостних упражнений у юних легкоатлетов и 
метателей високой квалификации (мастер спорта). 

К главним отличительньїм особепностям структури ритма техники метания 
квалифицированних и младших спортсменов разрядов относятся: 

1. межфазовая активность внутри каждого поворота, которая виражается 
процентним отношением временних параметров двухопорньїх и одноопорньхх 
фаз к длительности поворота (цикла). У всех спортсменов в каждом 
последующем повороте отношение времсни двухопорних фаз уменьшается, а 
одноопорньїх - увеличивается, что отражает тенденцию сближения бистроти 
движений спортсмена при переходе из одной фази в другую. У юних 
легкоатлетов максимальная межфазовая активность движений отмечается только 
на момент финального усилия, а у квалифицированних метателей зто 
происходит уже во втором повороте, и к моменту финального усилия активность 
обеих фаз продолжает активно возрастать; 

2. динамика соотношения временних параметров двухопорних и 
одноопорньїх фаз внутри каждого поворота, которая отражает соответствующую 
активность (концентрацию бистроти) движений при последовательном 
чередовании активних (двухопорньїх) и пассивннх (одноопорньїх) фаз 
поворотов с молотом. 

Для квалифицированних метателей в каждом последующем повороте 
(зталон) характерним является более високий уровень темповой активносте 
двухопорньїх фаз относительно одноопорньїх. У юних легкоатлетов темповая 
активность двухопорньїх фаз в каждом повороте значительно ниже 
одноопорньїх. 

Виявлено, что у юних легкоатлетов метание снарядов облегченного веса (6, 
5, 4 кг) более виразительно стимулирует сближение (уравновешивание) 
темповой активносте движений при переходе движений из двухопорной фази 
разгона снаряда в одноопорную фазу обгона за счет преимущественного 
сокращения временних параметров двухопорньїх фаз по сравнению с 
одноопорними. 

На зтой основе бьши разработаньї и зкспериментапьно апробировани 
методические рекомендации формирования ритмовой структури метания молота 
с применением снарядов различного веса. В основу тренировочних занятий 
бьшо положено оптимальное распределение обьемов метания облегченних 
снарядов до 80-85% относительно количества бросков молота стандартного веса 
в соотношении: 30% - 4 кг; 30% - 3 кг; 25% - 6 кг; 15% - 7,260 кг. Апробация 
методических рекомендации подтвердила основную идею рабочей гипотезьі, что 
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целенаправленноє применение различньїх вариантов метання снарядов 
облегченного веса может оказьівать положительное воздействие на 
формирование рационального ритма целостного метання и повьішение 
зффективности подготовки. 

Разработаньї критерии оценки рациональности ритма техники целостного 
метання, которме могут бьіть примененьї в практической работе с метателями 
молога различной квалификации. 

Зкспериментально подтверждена и обоснована методическая 
необходимость применения в технической подготовке юньїх метателей молота, 
снарядов облегченного веса, как зффективньїх специальньїх упражнений для 
формирования рационального ритма техники и одновременного развития 
скоростно-силовьіх качеств спортсменов, адекватних кинематической структуре 
соревновательного упражнения. 

Данньїе педагогического зксперимента подтверждают зффективность 
использованной нами усовершенствованной методики технической подготовки 
юньїх легкоатлетов метателей молота. 

Результати исследования бьши внедреньї в учебно-тренировочньїй процесе 
отделений легкой атлетики ОДЮСШ г. Ивано-Франковска, ДЮСШ г.г. Долина 
и Калуша. Материальї исследований используются на практических и 
теоретических занятиях студентов Львовского государственного института 
физической культури, факультета фнзнческого воспитання Прикарпатского 
государственного университета им. Василия Стефаника и Ивано-Франковского 
колледжа физическсго воспитання. Они могут бьіть использованьї для 
составления учебньїх програми по легкой атлетике для ДЮСШ и СДЮШОР. 
ГІолученньїе результати могут дополнить раздел теории и методики легкой 
атлетики по вопросам формирования ритмовой структури целостного 
упражнения у метателей молота разной квалификации. 

Ключевьіе слова: метанис молота, снаряди разного веса, кинематические 
характеристики, одноопорньїе и двухопорние фази, ритмовая структура, 
темповая активность, концентрация бистроти движений. 

Апіопеїв" У.О. ТЬе (огтіп£ оґ гЬуїЬтіс зігисіиге ІесЬтцие оґ Ьаттег 
[ІІГОЧУІГЩ оґ Ьаттег ІЬГО\УІП§ \ У І П § сііґґегепі \ У Є І § Ь аррагаїизез іп уоип§ Ігаск-апсі-
Гіеісі аіЬіеіе» ргерагаїіоп. Мапизсгірі. 

ТЬе сііззегіаііоп ґог зеагсЬіп^ зсіепііґіс де§гее оґ Сапсіісіаіе оґ Зсіепсез іп 
РЬузісаІ Сиііиге апсі Зрогі, іп Зресіаіііу 24.00.01 - Оіутріс апсі ргоґеззіопаі зрогі. -
Ь У І У Зіаіе Іпзіііиіе оґ РЬузісаІ Сиііиге. Ь У І У , 2001. 

ТЬе сііззегіаііоп із СІЄУОІЄСІ ІО іЬе ргоЬіет оґ іЬе ґогтіп§ оґ гЬуіЬт зігисіиге 
ІесЬпідие оґ Ьаттег іЬго\у іп уоип§ аіЬІеІез оп іЬе іпіііаі зрогііп^ зресіаіігаїіоп 
зіа^е. Оепегаї сопґогтіїу Іо паїигаї Іоизе оґ гЬуїЬтіс зігисіиге ІесЬпіяие ґогтіп§ оґ 
сііґґегепі \уеі§Ь Ьаттегз І Ь Г О \ У І П § Ьаз Ьееп Іпуез1і§а1есі іп іЬіз \уогк. 

її Ьаз Ьееп ґоипсі іЬе сіізііпсііопз іп ґогтіп^ Ьаттег І Ь Г О \ У І П § ІесЬпіяие оґ 
уоип§ апсі Ьі§Ь циаІІГіес! аіЬІеІез іЬгои§Ь іЬе соггеїаііоп оґ гаїе тоуетепі асііуііу оґ 
сііґґегепі рЬазез \УІіЬіп еасЬ 1игпіп§. 

її Ьаз Ьееп \уогкес1 оиі іЬе сгіїегіопз оґ гЬуіЬт гаїіопаіізаііоп езіітаїіоп. 
ТЬе езіітаїіоп оґ іЬе Іитіп§ гЬуіЬт Ьаз Ьееп § І У Є П іп сопсііііопаї ипііз. 
ТЬіз гезеагсЬ сап Ье изесі ґог \уогкіп§ оиі есіисаііопаї рго§гатз іп ігаск-апсі-

Гіеісі аіЬІеІіс ґог УоиіЬ 5рогІіп§ оґ ЗсЬооІ апсі УоиіЬ Зесопсіагу ЗсЬооїз оґ Оіутріс 
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ге8егуе ґог ехрапс1іп£ (Ье сЬарІег "Натшег Т Ь Г О \ У І П § " ІП рЬузісаІ сиііиге 
есіисаііопаї е8(аЬ1І8Ьтепі8. 

Кеу ч/огАз: Ьаттег (Ьа\уіп£, гаїе ас(ІУІ(у, ґоггаіп§ оГ ( Н Г О \ У І П § гЬуіНт, 
сіпета(іс сЬагас(егІ8ііс8, сопіііііопаї \уЬе(8. 

3. А С А У Л Ю К І н н а Олексі ївна. 
Швидкісно-силова п ідготовка семиборок 12-14 років на 

етапі спеціал ізованої базової п ідготовки: Дис . . . канд. фіз. вих.: 
24 .00 .01 . - Львів , 2001. - 212 с. 

Дисертацію виконано у Вінницькому державному 
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 
Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник - д.пед.н., професор Куц О.С. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 - Олімпійський і професійний 
спорт. - Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 2001 рік. 

Дисертаційну роботу присвячено проблемі швидкісно-силової підготовки 
юних семиборок на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

У роботі досліджено чинники, які прогнозують перспективність досягнення 
високих спортивних результатів семиборок: соматотипологічні і функціональні 
особливості семиборок 12-14 років; психофізіологічні особливості; рівень 
розвитку швидкісно-силових якостей дівчат 12-14 років, які займаються 
легкоатлетичним семиборством; рівень фізичної працездатності. 

Експериментально визначено структура швидкісно-силової підготовки 
семиборок на етапі спеціалізованої базової підготовки, взаємозв'язок між 
результатами окремих показників швидкісно-силових видів семиборства 
багатоборок 13-14 років та взаємозв'язок рівня розвитку швидкісно-силових 
якостей і суми очок у програмі п'ятиборства юних спортсменок 
експериментальних груп; встановлено ефективні методи розвитку швидкісно-
силової якостей семиборок та їхній вплив на оптимізацію швидкісно-силової 
підготовки семиборок 13-14 років на етапі спеціалізованої базової підготовки. 

На основі проведеного дослідження розроблено та експериментально 
обгрунтовано методику швидкісно-силової підготовки семиборок 12-14 років на 
етапі спеціалізованої базової підготовки. 

Ключові слова: юні семиборки, швидкісно-силова підготовка, 
спеціалізована базова підготовка, соматотипологічні особливості, функціональні 
особливості. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 - Олимпийский и 
профессиональньш спорт. - Львовский государственньїй институт физической 
культури. - Львов, 2001. 

В результате многолетнего изучения физической подготовленности 
девочек, занимающихся легкоатлетическим семиборьем, вьіявленьї факторьі, 
которьіе прогнозируют перспективность достижения високих спортивних 
результатов: зто соматотипологические и функционапьние особенности 
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семиборок, психофизиологические особенности, уровень развития 
скоростно-силовьіх качеств и физической работоспособности, и другие. 

Установленьї годовьіе обьемьі нагрузок для развития показателей 
скоростно-силовой подготовки: на общую и специальную физическую 
подготовку вьіделяется 35 % всего обьема тренировочной нагрузки, на 
техническую подготовку - 45 %, на другие видьі спортивной подготовки 
(психологическую, инструкторскою и судейскую практику, участие в 
соревнованиях и др.) - 20 % нагрузки. На развитие показателей скоростно-
силовой подготовки вьіделяется: на развитие силових качеств - 35 % из всего 
запланированного времени на общую и специальную физическую подготовку, на 
развитие собственно скоростно-силовьіх качеств (прьіжковьіе и метательньїе) -
40 %, на развитие скоростньїх качеств - 20 %. Другие физические качества бьши 
усовершенствовани в процессе развития основних показателей скоростно-
силовнх качеств. 

На основании корредяционного анализа виявлена високая плотность 
взаимосвязи между отдельними показателями скоростно-силовой подготовки и 
между скоростно-силовой подготовкой и спортивним результатом (обіцей 
суммой очков): г = 0,563-0,742. 

Зкспериментальная апробация оптимальних обьемов нагрузок 
положительно повлияла на изменение структури скоростно-силовой подготовки 
юних семиборок. Анализ результатов, полученних в группе семиборок 13-14 
лет, позволили виделить шесть факторов, которие характеризуют общую 
дисперсию виборки: 86,9 - 88,4 % (за ранговой значимостью: силовие 
возможности, скоростно-силовьіе возможности ног и рук, скоростние 
возможности, скоростная виносливость и гибкость). 

Установлена зависимость между развитием скоростно-силовой 
подготовкой от зффективности использования методов развития отдельних ее 
показателей. Проведенний педагогический 'експеримент показал преимущество 
избирательно-акцентированного метода, которий позволил за три ударних 
мезоцикла повисить скоростние качества на 1,6-1,7%; силовие возможности -
на 11,8-38,3 %; собственно скоростно-силовие качества - на 1,7-9,0 %. 

Сравнение общей сумми набранних очков в каждой зкспериментальной 
группе показало, что использование избирательно-акцентированного метода 
развития физических качеств позволило набрать наибольшую сумму очков 
(Р<0,01). Круговой и повторно-прогрессирующий метод вказались практически 
равноценньїми (Р > 0,05). 

Таким образом, результати исследований свидетельствуют о том, что 
посредством использования зффективних методов (круговой тренировки, 
повторно-прогрессирующего и избирательно-акцентированного), возможно 
решить проблему ускоренной скоростно-силовой подготовки юних семиборок. 

На основании проведенного исследования разработана и зкспериментально 
обоснована методика скоростно-силовой подготовки семиборок 12-14 лет на 
згапе Сі.ециализированной базовой подготовки, которую можно рекомендовать 
для внедрения в практику работи СДЮШОР. 

Ключевьіе слова: семиборки, избирательно акцент ированний метод, 
скоростно-силовая подготовка, круговой метод, повторно-прогрессирующий 
метод, специализированная базовая подготовка. 
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ТЬе іЬезіз Гог Сапсіісіаіе оґ Зсіепсе Ое§гее іп РЬувісаІ Есіисаііоп апсі 

Зрогі іп зресіаіііу 24.00.01 - Оіушріс апсі ргоґеззіопаї зрогі. - Ьуіу Зіаіе Іпзіііиіе оґ 
РЬузісаІ Сиііиге, ЬУІУ, 2001. 

ТЬе іЬезіз із СІЄУОІЄСІ іо зрессі - ро\Уег ргерагаїіоп оґ уоип£ зерІеіЬІопізІз оп 
зресіаі Ьазе ргерагаїіоп зІа§е. її Ьаз Ьееп сіеіегтіпесі зотаюіурісаі апсі Гипсііопаї 
ресиїіагіїіез оґ 12 - 14 а^есі зерІсіЬІопізІ, іЬеіг рзусЬорЬузісаІ ресиїіагіїіез, іЬе ІЄУЄІ 

оГ зрєес1-ро\уег яиаііііез апсі іЬеіг сарасіїу ґог \уогк. ЗєріеіЬІопізіз Ьі§Ь зрогііп§ 
гезиііз сіерепсі оп аіі іЬсзе ґасіогз. ЗерІеіЬІопізІз зреесі-рочуєг ргерагаїіоп зігисіиге, 
іЬе соггєіаііоп Ьеїчусеп гєзиііз оґ сегіаіп іпсіехєз оґ зреес!-ро\усг Ніпсіз оґ зеріеіЬІоп 
оґ 13 - 14 а^есі репІеіЬІопізІз апсі іЬе соггеїаііоп оГ зреес1-ро\Уег циаііііек ІЄУЄІ апсі 
Юіаі роіпіз іп рєпІаіЬІоп рго§гат Гог уоип§ зрогізшошеп Ьауе Ьееп сіеіегтіпесі іп 
ехрегігпепіаі §гоир. 

ТЬе еґґесііус шеіЬосІз оГ зрессі-ро\уег циаііііез сіеуеіортепі ап<1 іЬеіг іпПиепсе оп 
оріітізаііоп оґ зреес1-ро\уег ргерагаїіоп оґ 13 - 14 адесі зєріеіЬІопізіз оп зресіаі Ьазе 
з1а§е Ьауе Ьееп азсегіаіпесі. 

ТЬе теїЬосіз оґ 12 - 14 а§есі зеріеіЬІопізіз оп іЬе зресіаі Ьазе з£а§е Ьауе Ьееп 
\уогке<1 оиі апсі ехрегітепіаііу зиЬзіапІіаіеіі. 

Кеу копія; уоип§ зеріеіЬІопізі, зрее<і-ро\уег ргерагаїіоп, зресіаі Ьазе ргерагаїіоп, 
соггеїаііоп, зотаїоіурісаі ресиїіагіїіез, ґипсііопаї ресиїіагіїіез, зреесі-ро\уег С]иаШіез. 

4. Б И Ч У К Олександр Іванович. 
Біомеханічний контроль постави учнів у процесі фізичного 

виховання: Дис . . . канд. фіз. вих.: 24.00.02. - Львів , 2001. -
202 с. 

Дисертацію виконано у Волинському державному 
університеті імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки 
України. 

Науковий керівник - к.пед.н., доц. Кашуба В. О. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 - Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення. - Львівський державний інститут фізичної 
культури, Львів, 2001. 

У дисертації вивчено закономірності формування геометрії мас тіла 
школярів, досліджена динаміка зміни біодинамічних характеристик їх тіла та 
пружно-в'язких властивостей скелетних м'язів, які беруть участь у регуляції 
ортоградного положення тіла, вивчені біомеханічні особливості формування 
вертикальної пози. Запропоновані методи біомеханічного контролю постави 
школярів, розроблена дидактична програма профілактики порушень постави, 
перевірена їх ефективність у процесі профілактики порушень постави. 
Розроблені таблиці оцінок фізичного розвитку учнів. Основні результати роботи 
впроваджені в практику навчального процесу загальноосвітніх шкіл та вищих 
закладів освіти. 

Ключові слова: біомеханічний контроль, методи, постава, фізичне виховання, 
учні, геометрія мас гіла, тонус скелетних м'язів, вертикальна стійкість тіла. 

Бьічук А.И. Биомеханический контроль осанки учеников в процесе 
физического воспитання. - Рукопись. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по 

физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - Физическая 
культура, физическое воспитание разньїх групп населення. - Львовский 
государственньїй институт физической культури, Львов, 2001. 

В диссертации изученьї закономерности формирования геометрии масс тела 
школьников, исследована динамика изменения биодинамических характеристик 
их тела и упруто-вязких свойств скелетних мьішц, принимающих участие в 
регуляции ортоградного положення тела, изученьї биомеханические 
особенности формирования вертикальной позьі. Предложеньї методи 
биомеханического контроля осанки школьников, разработана дидактическая 
программа профилактики нарушений осанки, проверена их зффективность в 
процессе физического воспитания. Разработани таблицн оценок физического 
развития учеников. Основньїе результати работи внедрени в практику учебного 
процесса общеобразовательньїх школ и висших учебньїх заведений. 

Ключевьіе слова: биомеханический контроль, методи, осанка, физическое 
воспитание, ученики, геометрия масс тела, тонус скелетних мишц, вертикальная 
устойчивость тела. 

ВусЬик А.І. ВіотесЬапісаІ сопігої оГ риріїх' Ьеагіп§ іп іЬе соигзе оГ рЬузісаІ 
Ігаіпіп§. - Мапизсгірі. 

ТЬезіз ґог [Не Сапгіісіаіе'з Ое§гее іп ьресіаіііу рЬу.чісаІ ітаіпіп§ апсі зрогі. -
24.00.02. - РЬузісаІ сиііиге, Ігаіпіп§ оґ уагіоиз §гоирз оґ реоріе / - Ьуіуяку Зіаіе 
Іп8іішіе оґ іЬе рЬузісаІ сиііиге, Ьуіу, 2001. 

ТЬе с1І88егІаІіоп с1еаІ8 УУІІЬ іЬе гезеатсЬ оґ (Ье ге§и1агі1іе8 оґ ґотшіп^ іЬе і»еотеІгу 
оґ риріїз' Ьосіу. ТНе сіупатісз оґ сЬап§іп§ іЬе Ьеі^Ьі УМС оґ а Ьосіу апсі роїепііаі 
епег§у іп іЬе азресі оґ а§е, а8 \уе11 а8 іЬе регіосіз оґ т а х і т и т апсі т і п і т и т гаїе 
іпстеазе оґ іЬе.че сіаіа аге сіеіегшіпесі іп іЬе соигзе оґ іпуезІі§аІіоп. ТЬе тезиііз оґ іЬе 
гезеатсЬ ргоуе (Наї іЬе роїепііаі епег§у оґ іЬе а§е сЬап§ез іп а сііґґегепі \уау аз Іо іЬе 
§іг1з апсі Ьоуз. ТЬиз роїепііаі епег§у оґ (Ье Ьоуз іп іЬе а§е ґтот 7 ІІ11 16 іпсгеазез 
ассогсііп§Іу ґгош 19,4 Іоніє Іо 70,7 іоиіе. Іп (Ье зате регіосі оґ а§е іЬезе іпсіехез ґог 
іЬе §ігІ5 іпсгеазе Ьу 39,4 риіе. її із песеззагу іо тепііоп іЬаі іЬе регіосіз оґ іЬс 
тахітиш іешро оґ іЬіз роїепііаі епег§у іпсгеазе ґог Ьоуз апсі §іг1з сіо по! соіпсісіе 
еііЬег. ТЬе апаїуіісаі гпеїЬос! оґ сіе1егтіпіп§ іЬе Ьеі§Ьі УМС оґ а Ьосіу Іакіп§ іп(о 
ассоипі іЬе §еогпеІгу оґ а риріїз' Ьосіу із аррііесі іп іЬе гезеатсЬ. 

ТЬе зіисіу оґ Ьіосіупашіс дезсгірііопз оґ іЬе риріїз' Ьосііез \УІ ІЬ іЬе Ьеір оґ Ііпеаг 
ге§геззіоп еяиаііопз §ауе іЬе §гоипс1з Іо зиррозе іЬаІ огіепІіп§ 1оп§ііисііпа1 ахіз оґ іЬе 
ипііз оґ гпап'з Ьосіу іп а ргорег \уау аз Іо іЬе \ У Є І § Ь І Ііпе опе сап сіігесі іЬе ргосезз оґ 
(Ьс сіеуеіоршепі апсі регґесііп§ іЬе гпоіог ґипсііоп іп іЬе песеззагу сіігесііоп. 

Іп іЬе соигзе оґ 1еагпіп§ іЬе уетіісаі ґігшпезз оґ риріїз' Ьосііез ашріііисіс апсі 
Ггсциепсу уіЬгаІіоп оґ УМС оґ Ьосііез Ьауе Ьееп сіеіегтіпесі. РеПаіпіп£ Іо іЬе гезиіія 
оґ іЬе іпуезІі§аііоп іЬезе сіаіа іпсгеазе іп ассогсіапсе \УІ ІЬ а§е. ТЬиз Ьоуз Ьауе Ьі§Ьег 
іпсіехез оґ атріііисіе апсі ґгециепсу іЬап іЬе §іг1з сіо, іЬе уіЬгаІіоп атріііисіе оґ УМС 
оґ Ьоу" Ьосііез іп за§іиа1 ріапе сЬап§ез (сіесгеазез) Ьу 8,25 т т апсі іЬаІ оґ (Ье ^ігіз 
Ьу 7,85 т т , іп ґгопі ріапе (Ьіз іпсіех сіесгеазез Ьу 3,61 т т (Ьоуз) апсі 5,0 т т (§іг1з). 
ТЬе уіЬгаІіоп ґгециепсу оґ УМС оґ Ьоу'з Ьосіу іпсгеазез Ьу 1,71 Нг апсі (Ьаі оґ іЬе 
8ІГІЗ Ьу 0,95 Нг іп за§іиа1 ріапе, іп Ґгопі ріапе - Ьу 1,84 Нг (Ьоуз) апсі Ьу 0,9 Нг 
( 8 І Г І З ) . 

її \уаз ґоипсі оиі іЬаІ (Ье Юпе оґ іЬе зкеїеіоп тизсіез \ У Ь І С Ь рагіісіраіе іп іЬе 
ге§иІаііоп оґ (Ье уегіісаі розе сЬап§ез іп ассогсіапсе \УІ(Ь іЬе а§е. ТЬезе Юпе сЬап§ез 
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аге кітііаг ґог Ьоуз апсі ґог §іг1з Ьиі (Ье циап(а(іуе іпсіехек аге сііґґегепі. ТЬиз іЬе 
іопе оґіЬе 'гаре7.іия тизсіе оі" іЬе Ьоуз' Ьосііея іпсгеазез Ьу 5,4 у.е., іЬаі іпсіех оґ [Не 
егас[ог зріпаї із 9,1 у.е., оґ {Ье §1и(еи8 т а р г - 9,0 у.е., оґ [Не Ьісерз Ґегпогіз -
12,6 у.е. апд оґ (Ье [гіеерз оґ (Ье зЬіп - 18,4 у.е. А8 (о [Не §іг1з (Ье (опе оґ [Не 
(гарегіиз тизсіе іпсгеавез Ьу 0,6 у.е., (Ьаі оґ (Ье егас(ог зріпаї Ьу 8,6 у.е. оґ [Ье 
§1иІеиз пиуог - Ьу 10,3 у.е., оґ (Ье Ьісерз ґетогіз - 16,9 у.е. апсі (Ье (опе оґ (Ье 
(гісерз оґ (Ье зЬіп іпегеазез Ьу 8,9 у.е. ТЬе гезиііз асЬіеуесІ іп (Ье еоигзе оґ (Ье 
іпуезіі§а(іоп Ьеіресі (о с1е(егтіпе (Ье сіупатісз оґ сЬап§е оґ (Ьезе іпсіехез. ТЬиз ЬоіЬ 
(Ье Ьоуз апсі (Ье §іг1з Ьауе (Ье Ьі^ЬезІ шизсіе (опе оґ ІгіСерз оґ (Ье зЬіп, зоте\уЬаІ 
1О\УЄГ із (Ье (опе оґ (Ье (гареге тизсіе (Ьеп §оез (Ье (опе іпсіех оґ (Ье (еІгаЬесігаі 
шизсіе оґ (Ье Ьаск апсі (Ьа( оґ (Ье тизсіе ипЬепсііп§ (Ье Ьаск. ТЬе ІО\УЄЗІ із (Ье (опе 
оґ (Ье Ьиііоск тизсіе. 

ТЬе З(ис1у оґ (Ье (опе іпсгеазе оґ (Ьезе тизсіез § ІУЄЗ (Ье роззіЬі1і(у (о с1е(егтіпе 
(Ье регіосіз оґ (Ье т а х і т и т апсі т і п і т и т (етро оґ (Ьеіг §го\у(Ь. 

ТЬе (Ьезіз ргезепі (Ье шауз оґ ЗОІУІП^ (Ье ргоЬІет оґ (Ье (есЬпо!о§у оґ 
ЬіотесЬапісаІ сопігоі оґ (Ье риріїз' Ьеагіп§ іп (Ье еоигзе оґ рЬузісаІ (гаіпіп§. 
ВіотесЬапісаІ соп(го1 Ьаз (о Ье Ьазесі оп (Ье кіпе(іс, сіупатіс апсі епег§у 
сЬагас(егІ8(ісз оґ (Ье тап ' з Ьосіу тоуетепс (акіп§ іп(о ассоип( (Ье ге§и1агі(іез оґ 
ґогтіп§ (Ье тазз §еоте(гу оґ (Ье Ьосіу. ТЬе зе(8 оґ (ез(з апсі еуаіиа(іп§ (аЬІез даеге 
тасіе ир ґог (Ьіз а іт . Науіп§ аррііесі (Ьезе те(ЬосІ8 оґ сопігоі опе еазіїу ґогзее (Ье 
роззіЬІе ЬгеасЬез оґ Ьеагіп£ оґ (Ье риріїз. 

ТЬе еґґес(іуепе88 оґ (Ье ЬіотесЬапісаІ сопігоі оґ риріїз' Ьеагіп§ \уаз арргоуесі іп 
[Ье ргосезз оґ ргорЬуІахіз оґ Ьеагіп§ уіоіаііопз. Зресіаі сіісіасіісаі рго§гаттез \УСГС 

аррііесі. ТЬезе рго^гатшез сотргізесі ітр!степ(а(іоп оґ сегїаіп зе(з оґ ехегсізез іп(о 
(Ье еоигзе оґ рЬузісаІ (гаіпіп§ оґ риріїз а( зсЬооІ: тогпіп^ ехегсізез Ьеґоге сіаззез, 
рЬузісаІ сиііиге "тіпи(ез" сіигіпд Ьі§ іп(егуаІ8 Ьеішееп Іеззопз, апсі оґ еоигзе, а( (Ье 
ІЄ880П8 оґ рЬузісаІ ігаіпіп§. ТЬезе зеїз (оґ сотріехез), іпсіисіесі ехегсізез \УЬІСЬ Ьасі 
розіїіуе еґґесі оп іЬе ітргоуетепі оґ іЬе тизсіез Іопе. ТЬе ресіа§о§ісаІ ехрегітепі 
Ьаз 8ЬО\УП (Ьа( (Ье изе оґ (Ьезе с1ісіас(іс рго^гаттез а( (Ье Іеззопз оґ зиЬзіапііаІіу 
іпсгеавев іЬе (опе іпсіехез оґ (Ье зсе1е(оп тизсіез оґ (Ье риріїз а§есі 12-13. Ассогс1іп§ 
(о (Ье зіаіізіісз іЬезе іпсіехез оґ іЬе риріїз іп іЬе ехрегітепіаі §гоирз аге сопзісІсгаЬІу 
Ьі§Ьег (Ьап (Ьозе оґ (Ье соп(го1 §гоир. ТЬе гезиі(з оґ (Ье іпуез(і§а(іоп т а у Ье изеґи! іп 
тапу \уауз. ТЬеу аге оґ зресіаі ітрог(апсе ґог (Ье еагіу ргорЬуІахісз оґ (Ье уіо1а(іоп 
оґ (Ье риріїз' Ьосіу Ьеагіпд, Ьесаизе (Ьеу таке і( роззіЬІе (о сіігесі (Ье сЬоізе оґ 
рЬузісаІ ехегсізез ассогсііп§Іу (о (Ье реси1іагі(у оґ (Ье уіоіа(іоп ргосезз. 1( І8 
асІУІзаЬІе (Ьа( (Ье ЬіотесЬапісаІ сопігоі зЬоиісі Ье іп(е§га(есі изіп§ (Ье зе(з оґ (ез(з 
апсі еуа1иа(іп§ (аЬІез зи§§ез(ес1 іп (Ье (Ьезіз. І( із изеґиі (о ітгойисе а( зесопсіагу 
зсЬооІ8 (Ьс сіісіасііс рго§гаттез \уогкссі ои( іп (Ье с1І8зег(а(іоп ґог (Ье ригрозе оґ 
ргорЬуІахіз оґ уіоіа(іоп оґ риріїз' Ьеагіп§. 

ТЬе гези1(8 оґ (Ье іпуез(і§а(іоп \УЄГЄ ри( іп(о ргас(ісе а( (Ье Іеззопз оґ рЬузісаІ 
(гаіпіп§ іп зсЬооі. N0 аз \УЄ11 аз іп(о (Ье ргосезз оґ іпв(гисІіоп оґ (Ье з(ис1еп(з іп Уоіуп 
3(а(е ІЛпІУегзііу апсі Nа(іопа1 1іпіуегзі(у ґог рЬузісаІ сиіШге апсі зрогі оґ Іікгаіпе, 
Куіу. 

Кеу ШОГСІ5: ЬіотесЬапісаІ оґ соп(го1. те(ЬосІ8, Ьеагіп§, рЬузісаІ (гаіпіп§, риріїз. 
§еоте(гу оґ таз8 оґ Ьосіу, зсе!е(оп тизсіез іопе, уегіісаі ґігтпезз оґ Ьосіу. 
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5. БІРЮК Світлана Валері ївна . 
Формування ритму бігу з бар ' єрами у хлопців 13-15 років 

на етапі початкової спортивно ї спеціалізаці ї : Дис . . . канд. фіз. 
вих.: 24 .00 .01 . - Львів , 2001. - 192 с. 

Дисертацію виконано у Миколаївському державному 
педагогічному університеті Міністерства освіти і науки 
України. 

Науковий керівник - к.пед.н.,доцент Чорнобай В.І. 

Дисертаційну роботу присвячено проблемі формування ритму бігу у юних 
бар'єристів на етапі початкової спортивної спеціалізації. У роботі досліджено 
покрокові кінематичні характеристики спринтерського та бар'єрного бігу, а 
також бігу в стандартних та полегшених умовах у хлопців 13-15 років. 

Виявлено відмінності формування ритму бігу з бар'єрами у кваліфікованих 
спортсменів та підлітків - бар'єристів 13-15 років. 

На цій основі розроблено та експериментально обгрунтовано методику 
формування ритмової структури бар'єрного бігу на відповідному рівні фізичної 
підготовленості юних бар'єристів. 

Розроблено критерії оцінки ефективності загального ритму бар'єрного бігу 
юних спортсменів. 

Результати досліджень можна використовувати для складання навчальної 
програми з легкої атлетики для ДЮСШ та СДЮШОР, уточнення правил змагань 
для різних вікових груп юних спортсменів. 

Ключові слова: бар'єрний біг, початкова спортивна спеціалізація, 
формування ритму бігу, покроковий ритм бігу, полегшені умови, кінематичні 
характеристики. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 - Олимпийский и 
профессиональньш спорт. - Львовский государственньш институт физической 
культури, Львов, 2001. 

Вгіервьіе исследованьї пошажньїе кинематические характеристики 
ритмоструктурьі барьерного и спринтерского (гладкого) бега у юньїх 
барьеристов 13-15 лет, которьіе показали специфическое различие зтих видов 
локомоций. 

Вьіявлена общая закономерность и отличительньїе особенности 
формирования ритма бега у подростков в сравнении с показателями ритма у 
барьеристов вьісокой квалификации (мастеров спорта международного класса). 

Исследовано формирование ритмической структури бега с барьерами в 
условиях разной степени облегченности у подростков 13-15 лет и динамика их 
изменения в соответствии с уровнем развития скоросгньїх и скоростно-силовьіх 
способностей занимающихся. На зтой основе бьіли вьіявленьї и 
зксперимснтально апробированьї оптимальньїе условия вьіполнения целостньїх 
упражнений. 

Зкспериментально обоснована модель оптимального соотношения обьемов 
вариативного использования облегченньїх условий барьерного бега для 
подростков в процессе технической подготовки. 
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Зкспериментальная апробация модели обьемов барьерного бега, в 

соотношении: 30% - барьерьі 76,2 см - 8,25 м; 25% - барьерьі 84 см - 8,50 м; 25% 
- барьерьі 91,4 см - 8,50 м; 20% - барьерьі 100 см - 8,80 м при расстоянии к 
первому барьеру 13,00 м, подтвердила основную идею гипотезьі, что 
использование разнообразньїх вариантов облегченньїх условий барьерного бега 
может оказьівать содействие в формировании навьїка рационального ритма у 
подростков на зтапе начальной спортивной специализации. 

Впервьіе разработана и зкспериментально обоснована методика 
формирования ритмической структури барьерного бега у мальчиков 13-15 лет на 
зтапе начальной спортивной специализации. 

Зкспериментально обоснована методическая необходимость вариативного 
применения специальньїх упражнений целостного характера с пробеганием 
барьеров рациональной степени доступносте. 

Доказано, что целостньїе упражнения с пробеганием барьеров рациональной 
степени доступности и методика применения, разработанная на основе 
зкспериментальньїх исследований, позволяет целенаправленно воздействовать 
на формирование рациональной ритмоструктури так и на скоростную 
подготовленноеть юних барьеристов. Зто позволяет повисить зффективиоеть 
управлення специальной подготовкой юних барьеристов на зтапе начальной 
спортивной специализации. 

Разработанн критсрии оценки зффективности общего ритма, которьіе могут 
бить применени в тренерской практике с барьеристами разной 
подготовленности. 

Вігиук 8.У. Роітпіп§ Йіе Ьигсііе-гасе гЬу(Ьт оп (Не з(а§е оґ [Ье іпіґіаі зрог(іп§ 
зресіа1іза(іоп (13-15 уеагв оШ Ьоуз). - Магш8сгір(. 

ТЬе [Ье8І8 ґог (1еґспс1іп§ [Ье Сапсіісіаіе сіе^гее оґ (Ье зсіепсе оґ РЬувісаІ Нсіисаііоп 
апсі Зрогів іп зресіаку 24.00.01 - Оіушріс апсі Ргоґе88Іопа1 8рог(в - Ьуіу 3(а[е 
РЬувісаІ Тгаіпіпд Іпв(і(и1е, ЬУІУ, 2001. 

ТЬе сІіввеПаїіоп рарег ів СІЄУОІЄСІ (о (Ье ргоЬіеш оґ ґогтіп§ (Ье гиппіп§ гЬу(Ьт оґ 
уоип§ Ьигсіїегв оп (Ье іпіііа! в(а§е оґ зрогііп§ 8ресіа1іва(іоп. 

ТЬе 8е^иеп( кіпеша(іса1 сЬагас(егів(іс8 оґ Ьигсііе-гасе апсі 8ргіп(ег-гасе аге 
іпУЄ8(і§а(есі іп (Ьів \Уогк. ТЬе аи(Ьог раув а вресіаі а((еп(іоп (о (Ье гиппіп§ іп в(апсіагс1 
апсі еавесі сопсіі(іопв ґог 13-15 уеагв оісі Ьоув. 

А сіеаг йів(іпс(іоп ЬеІ\уееп (Ье ґогтіп§ Ьигсііе-гасе гЬу(Ьт оґ (Ье вкіііесі 
врог(вшеп апсі уоип§ Ьигсіїегв із аіво сіеґіпесі іп (Ье гевеагсЬ. 

Оп (Ьів Ьавів \УЄ сіеуеіоресі апсі ехрегітеп(а11у ргоуесі (Ье теїіюсіоіоцу оґ 
ґогтіп§ (Ье гЬу(Ьт в(гис(иге оґ Ьигсііе-гасе оп (Ье арргоргіа(е рЬувісаІ (гаіпіп§ ІЄУЄІ 

оґ уоип§ гиппегв. 
ТЬе гевеагсЬег Ьав аіво ууогкесі ои( (Ье ев(іта(іоп сгі(егіа оґ (Ье еґґес(іуепевв оґ 

(Ье §епега1 гЬу(Ьт оґ уоип§ Ьигсііе гиппегв. 
ТЬе гевиїїв оґ (Ье с1іввег(а(іоп рарег тау Ье изесі ґог сотрі1іп§ а сиггісиіит оп 

(Ье (еепа§ег (гаск апсі Гіеісі а(ЬіеІісв аз \УЄ1І аз ґог іЬе вресіаііваїіоп оґ іЬе сотреііііоп 
гиіев ґог (Ье сііґґегепі а§е дгоирв оґ уоип§ врог(зтеп. 

Кеу могсіх: Ьигсііе-гасе, іпіііаі зрогііп§ зресіаіігаїіоп, ґогтіп§ іЬе гиппіп§ 
гЬу(Ьт, зециепі гиппіпд гЬуіЬт, еазесі сопсіісіопв, кіпетаїісв сЬагасІегізіісз. 
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6. Д Р А Ч У К Андрій Іванович. 
Оптимізація фізичного виховання студентів вищих закладів 

освіти гуман ітарного профілю: Дис . . . канд. фіз. вих.: 24 .00 .02 . -
Львів , 2 0 0 І . - 198 с. 

Дисертацію виконано у Вінницькому державному 
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 
Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник - д.пед.н., проф. КУЦ О.С. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 - фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення. - Львівський державний інститут фізичної 
культури, Львів, 2001. 

Захищаються результати досліджень та обґрунтовуються методика 
підвищення фізичної підготовленості студентів шляхом оптимізації навчально-
виховного процесу з фізичного виховання студентів І-ІУ курсів педагогічних не 
профільних вузів за допомогою використання елементів з баскетболу. 

Різні аспекти проблеми розглянуті у зв'язку з індивідуальними 
особливостями студентів, обсягом рухової активності, фізичною і розумовою 
працездатністю, психофізіологічними особливостями. 

Ключові слова: фізична підготовленість студентів, елементи з баскетболу, 
індивідуальні особливості студентів, обсяг рухової активності, фізична 
підготовленість, рухові якості, фізична і розумова працездатність, 
психофізіологічні особливості. 

Драчук А.И. Оптимизация физического воспитания студентов вьісших 
учебньїх заведений гуманитарного профиля. - Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - Физическая культура, 
физическое воспитание разньїх групп населення. - Львовский государственньїй 
инсгитут физической культури, Львов, 2001. 

Защищаются результати исследований и обоснование методики повишения 
физической подготовленности студентов путем оптимизация учебно-
воспитательного процесса по физическому воспитанию студентов І-ІУ курсов 
педагогических непрофильннх вузов, используя упражнения по баскетболу. 

Разние аспекти проблеми рассмотреньї в связи с индивидуальними 
особенностями студентов, обьемом двигательной активности, физической и 
умственной работоспособностью, нсихо-физиологическими особенностями. 

Ключевьіе слова: физическая подготовленность студентов, злементи 
баскетбола, индивидуальние особенности, двигательние качества, обьем 
двигательной активности, физическая и умственная работоспособность, 
психофичиологические особенности. 

ПгасЬик Апсігеу. Оріітігаїіоп оґ рЬузісаІ 1гаіпіп§ оґ (Ье зіисіепіз оґ Ьі^Ьег 
есіисаііопаї езІаЬІізЬтепІз оґ а Ьитапііагіап ргоґііе. - Мапихсгірі. 
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ТЬе (ІіззегШіоп Гог сапсіісіаіе'к с1е§гее іп рЬузісаІ (гаіпіп§ апсі зрог(з 

іп яресіаііу 24:00:02 - рЬузісаІ сиііиге, рЬузісаІ (гаіпіп§ оГ сііґґегепі ^гоирз оґ 
рориіаііоп. - Ь'УОУ з(а(е іпз(і(и(с оґ рЬузісаІ сиіШге, Ьаууу, 2001. 

ТЬе сііззегшіоп сіеаіз \УІ(Ь (Ье (есЬпіцие оґ іпсгеазе оґ зіисІепГз рЬузісаІ (гаіпіп§ 
Ьу гпсапз оґ (Ье ор(ішіга(іоп оґ (Ье есіиса(іопа1 ргосезз іп рЬузісаІ (гаіпіп§ оґ (Ье 
з(ис1еп(з оґ (Ье ґігз( ир (о (Ье ґоиг(Ь уеаг оґ зІисіуіп§ оґ аіі зресіаіііез Ьи( рЬузісаІ 
(гаіпіп§ \УЬІ1Є изіп§ ехегсізез іп ЬазкеЛаїї. 

Оіґґегепі азрес(з оґ (Ье ргоЬІегп аге гезеагсЬесІ іп соппес(іоп \УІ(Ь 8(ис1еп('з 
іпсііуісіиаі сЬагас(егіз(іс ґеа(игез, (Ьеіг гпо(ог ас(іуі(у уоіигпе, (Ьеіг рЬузісаІ апсі 
шеп(а1 сараЬі1і(у, апсі (Ьеіг рзусЬо-рЬузіо1о§іса1 сЬагас(егізІісз. 

І( із ргоуесі (Ьа( (Ье шаіп ґас(огз (Ьа( сіеіегшіпе (Ье песеззі(у оґ зрог(-1іке 
сЬагас(ег оґ рЬузісаІ (гаіпіп§ Іеззопз іп Ьигпапі(агіап Ьі§Ьег ес1иса(іоп ез(аЬ1І8Ьшеп(з 
із (Ье Іагде питЬег оґ з(и<1еп(5 \УІ(Ь Ьоог Ьеа1(Ь. Оиг зсіеміґіс с1а(а аге аз ҐО11О\УЗ: 

сІигіп§ (Ье ґоиг уеагз оґ з(ис1уіп£ (Ье питЬег оґ з(ис1еп(8-тетЬег8 оґ зресіаі тесіісаі 
§гоирз іпсгеазез ґгот 7,8 ир (о 16,2 %, (Ье питЬег оґ з(ис1еп(5 са(сЬіп£ соїсі іпсгеазез 
ґгош 13,7 ир (о 14,2%, Ьеаг( сіізеазез ґгош 12,7 ир (о 16,1%, еуез сіізеазез ґгот 2,8 
ир (о 6,7%. 

ТЬе питЬег оґ з(и<3еп(з \УІ(Ь ІО\У рЬузісаІ сараЬіІііу ециаіз ир (о 48%. ТЬиз (Ье 
сіетапсі оґ еґґесііуе рЬузісаІ (гаіпіп§ (есЬпі^ие8. 

\Уе ргоуесі (Ьа( (Ье з(ис1еп(8 оґ (Ье ґігз( уеаг оґ з(ис1уіп§ сііґґег іп (Ьеіг іп(егез( іп 
зрог(, іп (Ьеіг Ьеа1(Ь апсі іп (Ьеіг рзусЬорЬузісаІ сараЬііі(у: 

- 59,4% оґ зшсіспіз Ьауе Ьееп іп(егез(ес1 іп рЬузісаІ (гаіпіп§ ехегсізез Ьу (Ьеіг 
еп(гапсе (о (Ье Шіуегзіїу, 21,6% іп(егез(ес1 іп рЬузісаІ (гаіпіп§ ехегсізез с1игіп§ (Ьеіг 
ґігз( уеаг оґ Зіис1уіп§ апсі 18,2% оґ зшсіепіз Ьауе §о( іп(егез(есі іп рЬузісаІ (гаіпіп§ 
ехегсізез Ьу (Ьеіг £гасІиаііп§ ґгош (Ье Шіуегзі(у; 

-28-37% оґ з(ис1епі8 \УІЗЬІП§ (о §о іп ґог сеііаіп кіпсіз оґ зрог( аге по( з(гоп§ 
епои§Ь ґог (Ьіз; -34-65% оґ ґіг8( уеаг З(ис1еп(8 Ьауе Ьоог Ьеа1(Ь, 58-65% оґ (Ьет 
Ьеіопд (о ргерага(огу шссіісаі §гоир, \УЬІІЄ 21-34% оґ 8(исіеп(8 Ье1оп§ (о (Ье таіп 
§гоир. 5оше з(исіеп(5 Ьауе зеуегаї сіізеазез апсі 14-18% оґ з(ис1еп(8 Ье1оп§ (о зресіаі 
тесіісаі §гоир. 

- (Ье <1а(а оґ рЬузісаІ апсі ґипс(іопа1 сараЬііі(у сііґґег уегу тисЬ. І( із ргоуесі (Ьа( 
шоге (Ьап 45% сап'( ґиІГіП (Ье рго§гатте іп рЬузісаІ (гаіпіп». ТЬиз 17-20% сап'( 
ґиіґііі (Ье рго§гатте іп ґогсе ^иа1і(іе8, тизсіез ґогсе апсі асігоішезз, 12-15% аге по( 
сараЬІе оґ с1оіп§ зоте гпоге ехегсізез; 

28-34% оґ (Ье \УІГСІ уеаг З(ис1еп(8 апсі 20-25% оґ (Ье ґоиг(Ь уеаг З(и<1еп(8 сап'( 
ҐиІГіН (Ье гечиігетепсз оґ (Ье 8(а(е Тез(з. 

\¥е Ьауе гезеагсЬесІ апсі ехрегітеп(а11у ргоуесі (Ье рЬузісаІ (гаіпіп§ рго^гатте 
сопсегпіп§ ЬазкеїЬаІІ. ТЬе рго§гатП)е а11о\УЄс1: 

- (о ґопп §гоирз іп ассогсіапсе \УІІЬ з(исіеп(З Ьеа1(Ь, (Ьеіг сіезіге (о £ 0 іп ґог (Ьіз от 
(Ьаі кіпсі оґ з рогіз; 

- (о зуз(еша(І2е (Ье рго§гат та(егіа1 ґог (Ье 8(ис1еп( оґ (Ье Йгз( ир Іо іЬе ґоигіЬ 
уеаг оґ з(исіуіп£ (акіп§ іпіо ассоип( (Ье сус1іп§ оґ е<іиса(іопа1 ргосезз р1аппіп§; 

- (акіп§ іп(о сопзісіегагіоп іпсііуісіиаі сЬагас(егіз(іс8 апсі сіупатіс сЬап§ез іп 
з(ис1еп(з' рЬузісаІ сараЬі1і(у, (о гезеагсЬ (Ье Ьез( (есЬпіциез ґог еасЬ сусіе оґ (Ье 
ес!иса(іопа1 ргосезз. 

ТЬе рсс1аоо§ісаІ ехрегітеп( ргоуесі (Ье песез8І(у: 
-оґ^епегаї зрогі огіепіаііоп \УЬІІЄ изіп§ Ьазке(-Ьа11; 
-оґ изіп§ (Ье рго§гат ґог іпсгеазіп§ З(ис1еп(8 §епегаІ рЬузісаІ сараЬі1і(у. 
ТЬе ґиіґіітепі оґ (Ье ргеуіоиз (азкз а!1о\уес1: 
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- (о асЬіеуе 49,7% шісампек ІО\УІП§, ІО асЬіеуе 28,4% регхопаї 

сЬагасіегізіісз веіґ-евіеет соггесііоп, [о асЬіеуе 49,9 ґги8ігаііоп ІО\УЄГІП§, іо асЬіеуе 
28,4% гі§ісІіІу ІО\УСГІП§ апсі 30,5% а§§ге88Іоп 1О\УЄПП§; 

- іо ітргоуе тепіаі сараЬіііІу. 
'ГЬе ітріетепіаііопз оґ іЬе ехрегітепіаі рго§гат іпСо іЬе ргасіісе оґ яіисіепіх' 

рЬувісаІ [гаіпіпд есіисаііоп Ьеіресі Іо ітргоуе 8Іис1епІ8' ЬеаІіЬ, іЬих (Ьеіг сіа88Є8' 
аиепсіапсе. 

ТЬе сотрагаїіуе апаїувев оґ 8іисіеп1'8 асасіешіс гевиїїв іп іЬе ехрегітепіаі апії 
сопігоі цгоиря ргоуесі іЬаІ іЬе асасіешіс (Іаіа аге 0,12-0,3 роіпІ8 Ьі§Ьег іп іЬе 
ехрегітепіаі §гоир. 

ТЬе ехрегітепіаі сіаіа ргоуе іЬаІ іі8Іп§ Ігасііііопаї рЬузісаІ Ігаіпіпд іесЬпіциех 
сап'І воіе іЬе ргоЬІет оґ рііуяісаі сараЬШіу іпсгеазіп§. Оиг теїЬосІв оґ гаїіопаі 
соп8ІпісІіоп оґ рЬувісаІ 1гаіпіп§ ІЄ880П8 \УІІЬ а 8рогІіп§ сіігесііуііу сап Ье риі іпіо 
ргасіісе оґ рес1а^о§ісаІ Ьі§Ьег есіисаііоп е8іаЬІІ8ЬтепІ8 сіигіп§ (Ье Іезвопх оґ рЬувісаІ 
Ігаіпіп§. 

Кеу юогсіз: віисіепіз' іпсііуісіиаі сЬагасІегівіісв, тоїог ас1іуаііп§ уоїите, рзусЬо-
рЬу8Іоіо§ісаі сЬагасІегівіісв рЬукісаІ апсі тепіаі сараЬіІііу. 

7. К О В А Л Ь Ч У К Андрій Миколайович . 
Оптимізація профес ійно-стр ілецької п ідготовки особового 

складу підрозділ ів органів внутрішніх справ України: Дис . . . 
канд. фіз. вих. : 24 .00.02. - Львів , 2001. - 21 1 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному 
інституті фізичної культури Державного комітету молодіжної 
політики спорту та туризму України. 

Науковий керівник - к.пед.н., доцент Пятков В.Т. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 — Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення, Львівський державний інститут фізичної 
культури, Львів, 2001. 

У дисертації розглянуто специфіку професійно-стрілецької підготовки 
особового складу підрозділів органів внутрішніх справ України. Розкриваються 
переваги авторської методики над існуючою. Досліджено засоби та методи 
професійно-стрілецької підготовки співробітників органів внутрішніх справ 
України. Розроблено класифікацію техніко-тактичної підготовки стрільців, 
тренажер для удосконалення майстерності стрільців у швидкісних стрілецьких 
вправах, методику вдосконалення професійно-стрілецької майстерності 
співробітників органів внутрішніх справ України, модельні часові 
характеристики швидкісних стрілецьких вправ № 11 КС-97, ПМ-4. Визначено 
кінематичну структуру виконання швидкісних стрілецьких вправ. Розроблено 
методичні рекомендації для вдосконалення професійно-стрілецької майстерності 
співробітників органів внутрішніх справ України у швидкісних стрілецьких 
вправах. 

Ключові слова: професійно-стрілецька підготовка, швидкісні стрілецькі 
вправи, особовий склад підрозділів органів внутрішніх справ України, техніко-
тактичні дії, часові параметри. 
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Ковальчук А.М. Оптимизация профессионально-стрелецкой подготовки 

личного состава подразделов органов внутренпих дел Украиньї. — Рукопись. 
Диссертация на получение научной степени кандидата наук из физического 

воспитання и спорта за специальностью 24.00.02 — Физическая культура, 
физическое воспитание разньїх групп населення, Львовский государственньїй 
институт физической культури, Львов, 2001. 

В диссертации рассмотрена специфика профессионально-стрелецкой 
подготовки личного состава подразделов органов внутренних дел Украйни. На 
основании анализа специальной литературьі, проведено анализ между 
временньїми параметрами технико-тактических действий скоростннх 
стрелецких упражнений и результативности стрельби. Создано авторскую 
методику, направленную на усовершенствование нрофессионально-стрелецкого 
мастерства личного состава подразделов органов внутренних дел Украйни. 

Важним достижением исследований єсть научная новизна, а также 
теоретическая и практическая значимость с определением последовательности 
формирования взаимосвязей между временньїми параметрами технико-
тактических действий скоростньїх стрелецких упражнений и результативности 
стрельби по мере повишения мастерства сотрудников органов внутренних дел 
Украиньї; критериев оценки уровня профессионально-стрелецкого мастерства. 

Разработанньїй тренажер для усовершенствования мастерства стрелков в 
скоростннх стрелецких упражнениях (решение на видачу декларационного 
патента за номером заявки 001010285 от 15.01.2001 г.), разрешил определить 
временние параметри вьшолнения технико-тактических действий сотрудников 
органов внутренних дел Украиньї в скоростннх стрелецких упражнениях; 
разработанная авторская методика для усовершенствования профессионально-
стрелецкого мастерства сотрудников органов внутренних дел Украиньї в 
скоростньїх стрелецких упражнениях, разрешила определить модельние 
характеристики временньїх параметров в скоростньїх стрелецких упражнениях 
№ 11 КС-97, ПМ-4. 

Для теории и методики стрельби из боевого оружия представляю!- ценность 
приведеннне в работе фактори, которьіе направленнне на оптимизацию 
профессионально-стрелецкой подготовки. Расширеньї знання о временньїх 
параметрах технико-тактических действий скоростннх стрелецких упражнений. 

Исследована кинематическая структура вьшолнения скоростннх стрелецких 
упражнений. В ходе исследования определени и исследованн значащие 
временние параметри вьшолнения технико-тактических действий в скоростннх 
стрелецких упражнениях № 11 КС-97, ПМ-4; зкспериментально обоснованн 
модельние характеристики временньїх параметров скоростньїх стрелецких 
упражнений № 11 КС-97, ПМ-4. 

Расширеньї знання о влиянии временньїх параметров технико-тактических 
действий скоростньїх стрелецких упражнений на результативность стрельби. 
Разработанную авторскую методику усовершенствования профессионально-
стрелецкого мастерства сотрудников органов внутренних дел Украиньї в 
скоростньїх стрелецких упражнениях целесообразно применять в учебно-
тренировочном процессе личного состава вьісших учебньїх заведений 
Министерства внутренних дел Украиньї, сотрудников подразделов органов 
внутренних дел Украинн. 
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Разработаньї методические рекомендации для 

усовершенствования профессионально-стрелецкого мастерства сотрудников 
органов внутренних дел Украиньї в скоростньїх стрелецких упражнениях. 

Ключевьіе слова: профессионально-стрелецкая подготовка, скоростние 
стрелецкие упражнения, личний состав подразделов органов внутренних дел 
Украиньї, технико-тактические действия, временньїе параметри. 

КоуаІсЬик А.М. ТЬе оріітігаїіоп оґ ргоґеззіопаї З Ь О О І І П § ргерагаїіоп оґ 
СІІУІЗІОПЗ оґ ітегпаї аґґаігз Ьосііез зіаґґоґіікгаіпе. — Мапизсгірі. 

ТЬе сііззегіаііоп оп гесерііоп оґ а зсіепііГіс сапсіісіаіе'8 сіедгее іп рЬузісаІ 
ссіисаііоп апсі 8рогІ8 оп зресіаіііу 24.00.02 — РЬузісаІ сиііиге, рЬузісаІ есіисаііоп оґ 
сііґґегепі §гоир8 оґ рориіаііоп, Ьуіу зіаіе іпзіііиіе оґ рЬузісаІ сиііиге, Ьуіу, 2001. 

Іп іЬе сіівзегіапоп зресіГісіїу оґ ргоґеззіопаї З Ь О О І І П § ргерагаїіоп оґ зіаґґ оґ 
СІІУІ8ІОП8 оґ іпіетаї аґґаіг8 Ьосііез оґ ІЛсгаіпе із сопзісіегесі. Асіуапіа^ез оґ а пе\у 
^есЬпі^ие аЬоуе ехІ8Ііп§ аге орепесі. ТЬеге \уаз Іпуез(і§а1сс1 шеапз апсі шеіЬосіз оґ 
ргоґеззіопаї зЬооІіп§ ргерагаїіоп оґ іпіегпаї аґґаігз Ьосііез егпріоуеез. Неге \УЄГЄ 

сіеуеіоресі іЬе сіаззіґісаііоп оґ іесЬпісаІ апії іасіісаі ргерагаїіоп оґ зЬооїегз, а 
зітиіаіог ґог ітргоуетепі оґ 8Ьооіегз зкіїї іп Ьі§Ь-зреес1 зЬооііп§ ехегсізез, а 
^есЬпі^ие оґ ітргоуетепі оґ ргоґеззіопаї зЬооІіп§ зкіїїз оґ егпріоуеез оґ іпісгпаї 
аґґаігз Ьосііез оґ (Легате, тосіеі іігпе сЬагасІегізІісз оґ Ьі§Ь-зреес1 зЬооІіп§ ехегсізез 
№ 11 КС-97, ПМ-4. ТЬе кіпешаїіс зігисіиге оґ регґогтапсе оґ Ьі§Ь-зресс1 зЬооІіп§ 
ехегсізез із сіеіегтіпесі МеіЬосІісаІ гесотгпепсіаііопз ґог ітргоуетепі оґ 
ргоґеззіопаї зЬооІіп@ зкіїїз оґ етріоуеез оґ іпіегпаї аґґаігз Ьосііез оґ ІЛсгаіпе іп Ьі§Ь-
зреесі зЬооііп§ ехегсізез аге сіеуеіоресі. 

Кеу могсіз: ргоґеззіопаї зЬооІіп^ ргерагаїіоп, Ніуіі-зрсссі зЬооІіп§ ехегсізез, зіаґґ 
оґ СІІУІЗІОПЗ оґ іпіегпаї аґґаігз Ьосііез оґ ІЛсгаіпе, іесЬпісаі апсі іасіісаі асііопз, і іте 
рагатеїегз. 

8. К О В Ц У Н Василь Іванович. 
Розвиток та контроль спеціальної витривалост і у юних 

волейболіст ів : Дис . . . канд. фіз. вих.: 24 .00.02. - Львів , 2001. -
209 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному 
інституті фізичної культури Державного комітету молодіжної 
політики спорту та туризму України. 

Науковий керівник - д.пед.н., проф. Корягін В.М. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата з фізичного виховання і 
спорту за спеціальністю 24.00.01. - Олімпійський і професійний спорт. -
Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 2001 рік. 

У дисертації висвітлені питання, що стосуються методики розвитку та 
контролю спеціальної витривалості у юних волейболістів різних вікових груп. 
Проведений аналіз літератури свідчить про те, що у цей час є незначна кількість 
робіт, що присвячені методиці розвитку та контролю спеціальної витривалості у 
юних волейболістів різних вікових груп. 
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У роботі розкрито значення спеціальної витривалості при 

змагальній та тренувальній діяльності. Визначені параметри тренувальних та 
змагальних навантажень під час гри та кількість виконуваних техніко-тактичних 
дій. 

Запропоновано засоби, методи показники тренувальних навантажень для 
розвитку спеціальної витривалості юних волейболістів різних вікових груп. 
Розроблено методику контролю, яка сприяла розвитку спеціальної витривалості 
13-18 річних волейболістів достовірно (р<0,05) вищому приросту фізичної та 
технічної підготовленості, ніж у їхніх однолітків, що тренувалися за 
традиційною програмою. Запропонована методика розвитку спеціальної 
витривалості юних волейболістів базувалася на раціональному підборі вправ та 
методів для розвитку швидкісної, стрибкової, ігрової витривалості у різних 
вікових груп у різних зонах енергозабезпечення роботи. 

Основні результати роботи знайшли практичне застосування у навчально-
тренувальних заняттях команд I і II ліги "Сокіл" м. Сокаля та в ДЮСШ 
м. Львова, м. Стрия, а також включені в лекційний курс навчання студентів на 
кафедрі теорії та методики спортивних і рухливих ігор Львівського державного 
інституту фізичної культури. 

Ключові слова: юні волейболісти, спеціальна витривалість, фізична, технічна 
підготовленість, тренувальні навантаження, методика розвитку та контролю 
спеціальної витривалості. 

Ковцун В.И. Развитие и контроль специальной вьіносливости у юньїх 
волейболистов. Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.01. Олимпийский и 
профессиональньїй спорт. - Львовский государственньїй институт физической 
культури, Львов, 2001 год. 

В диссертации освещени вопроси, которьіе касаются методики развития и 
контроля специальной вьіносливости у юньїх волейболистов различннх 
возрастньїх групп. Проведенньїй анализ литературн свидетельствует о том, что в 
настоящее время єсть незначительное количество работ, которьіе посвяшеньї 
методике развития и контроля специальной вьіносливости у юних 
волейболистов различннх возрастньїх групп. 

Во введении обосновано актуальность проблеми, определена цель и задачи 
исследования, его обьект и предмет, описан уровень научной новизни и 
практическое значение работьі, а также личньїй вклад соискателя. 

В первом разделе приведен теоретический анализ литературн по вопросам 
развития и контроля специальной вьшосливости у юньїх волейболистов 
различного уровня подготовленности. Анализ специальной и научно-
методической литературн в волейбола свидетельствует, что теоретиками и 
практиками бьіло проведено значительное количество исследований по 
вопросам развития и контроля физических качеств у волейболистов високой 
квалификации. Проблема физической подготовки, в том числе специальной 
вьшосливости, в работе с юними волейболистами различннх возрастньїх групп 
изучена недостаточно. 

Во втором разделе методи и организация исследований содержит 
информацию о том, какие методи исследований били применени, в частностй: 
изучение и анализ научной и научно-методической литературн; педагогическое 
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наблюдение за тренировочной и соревновательной деятельностью; 
анкетирование; педагогическое тестирование с применением инструментальньїх 
методик, зргометрические и физиологические методьі исследования; 
педагогический зксперимент; методи математической статистики. 

В работе раскрьіта значимость специапьной вьіносливости при 
соревновательной и тренировочной деятельности. Определенньїе параметри 
тренировочньїх и соревновательньїх нагрузок во время игрьі и количество 
вьіполняемих технико-тактических действий. 

Предложеньї средства, методи показатели тренировочньїх нагрузок для 
развития специальной вьіносливости юньїх волейболистов различньїх 
возрастньїх групп. Разработана методика контроля, которая содействовала 
развитию специальной вьіносливости 13-18 летних волейболистов достоверно 
(р< 0,05) большему приросту физической и технической подготовленности, чем 
у их сверстников, которьіе тренировались по традиционной программе. 
Предложенная методика развития специальной вьіносливости юньїх 
волейболистов базировалась на рациональном подборе упражнений и методов 
для развития скоростной, прьіжковой, игровой вьіносливости у различньїх 
возрастньїх груші в различньїх зонах знергообеспечения работьі. 

Основньїе результати работьі нашли практическое применение в учебно-
тренировочних занятиях команд І и II лиги СДЮШОР "Соколяни" г. Сокаля и в 
ДЮСШ г. Львова и г. Стрия, а также включеньї в лскционньїй курс обучения 
студентов на кафедре теории и методики спортивних и подвижньїх игр 
Львовского государственного института физической культури. 

Ключевьіе слова: юний волейболист, специальная вьіносливость, физическая, 
техническая подготовленность, методика развития специальной внносливости, 
тренировочних нагрузок. 

Коусип Уазуї. І)еуе1ортепі апсі сопігої оГ зресіаі епсіигапсе іпю уоип§ 
уоІІеуЬаІІ ріауегз. Мапизсгірі. 

ОіззеПаїіоп (тапизсгірі) оп \уіппіп§ оГ зсіепІіГіс сапсіісіаіе с1е§гее Ггот рЬузісаІ 
ссіисаііоп апсі зроп Сог зресіаіііу 24.00.01. Оіушріс апсі ргоїеззіопаї зрогі. Ьуіу зіаіе 
іпзіііиіе оі' рЬузісаІ сикиге, Ь У І У , 2001 уеаг. 

ТЬе циезііопз, іЬаі Ьеаг ироп сіеуеіортепі теїЬосіз апсі сопігої о і' зресіаі 
епсіигапсе іпю уоиіЬГиІ УОІІеуЬаІІз оі сі і ІТе ге п І сепіигу §гоирз аге еіисісіаіесі іп 
сііззегіаііоп. А зесп оиі Іііегаїиге апаїузіз Ьеагз \уііпезз Іо іЬаІ іпіо іЬіз ііше іЬеге із 
пе^ІіеіЬІе циапіііу о? \уогкз, іЬаІ СІЄУОІЄСІ Іо сіеуеіортепі теїЬосіз апсі сопігої ої 
зресіаі епсіигапсе іпю уоиіЬГиІ УОІІеуЬаІІз оґ (ІіЯегепі сепіигу £гоиря. 

Іп \уогк Ьгои§Ьі зепзе іо 1і§Ьі оГ зресіаі епсіигапсе аПасЬесі Ю сошреііііуе апсі 
ігаіпіп§ асііуііу. ОеПпііе рагашеїегз оі 1оас1іп§ ігаіпіп§ апсі сотреііііуе аі ріау апсі 
атоипі оі ехесиїесі іесЬпісаІ-іасіісаІ асііопз. 

Оіїсгед іЬе теїЬосіз, теїЬосіз іпсіехез оґ Ігаіпіп§ Іоасііп" Гог сіеуеіортепі оі 
зресіаі епсіигапсе оі уоиіЬі'и! уоІІеуЬаІІ ріауегз оГ сІіГГегепі сепіигу §гоирз. 
Ьеуеіоресі а сопігої теїЬосіз, \ У Ь І С Ь сопігіЬиіесІ Іо сіеуеіортепі оГ зресіаі епсіигапсе 
13-18 оГ: ппиаі УОІІеуЬаІІз іо геаііу (р<0,05) Ьі§Ьег іпсгеазе оГ рЬузісаІ апсі іесЬпісаІ 
ргерагесіпезз, іЬап іпіо іЬеіг уеаг1іп§з, іЬаі ігаіпесі Гог ігасііііопаї рго§гат. А ОГГегесІ 
сіеуеіортепі теїЬосіз оі зресіаі епсіигапсе оГ уоиіЬГиІ уоІІеуЬаІІ ріауегз \уаз Ьазесі 
оп гаїіопаї ехегсізез зеїесііоп апсі теїЬосіз Гог сіеуеіортепі зреесі, _)итріп§, р1ауіп§ 
епсіигапсе іп сІіГГегепі сепіигу §гоирз іп сІіГГегепі \уогк ро\уегз гопез. 
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ТЬе Ьазіс р Ь регГоппапсе ґоипсі а ргасіісаі арріісаііоп іп зраггіп^-

ігаіпіп£ етрІоутепГз оґ соттапсіз оґ І апсі II 1еа§ие ЗСУЗОК "Зокоііапу" і. Зокаї 
апсі СУ58 іп і. Ьуіу, апсі і. Зігуіа, апсі аізо ІеасЬіп§з іпсіисіесі іпіо іесіиге еоигзе оґ 
зіисіепіз оп [Ьеогу сЬаіг апсі теїЬосІз оі" зрогїіп§ апсі шоЬіІе ріауз оґ ЬУІУ зіаіе 
іпзіііиіе оґ рЬузісаІ сиііиге. 

Кеу •н/огйз: уоип§ УОІІеуЬаІІ ріауег, зресіаі регзізіепсе, рЬузісаІ, ІесЬпісаі 
Ігаіпіп§, ргосссіиге оґ сіеуеіортепі оґ зресіаі регзізіепсе, Іоасі іп 1гаіпіп§'з. 

9. К У Т Е К Т а м а р а Б о р и с і в н а . 
П і д в и щ е н н я ф і з и ч н о ї п і д г о т о в л е н о с т і с т у д е н т о к , які 

п р о ж и в а ю т ь в у м о в а х р а д і а ц і й н о г о з а б р у д н е н н я : Д и с . . . к а н д . 
ф і з . вих . : 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в , 2 0 0 1 . - 197 с. 

Дисертацію виконано у Вінницькому державному 
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 
Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник - к.пед.н., доцент Козлова К.П. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 - фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення - Львівський державний інститут фізичної 
культури, 2001 рік. 

Захищаються результати досліджень та обгрунтування методики 
використання різних варіантів фізкультурно-оздоровчих занять у поєднанні з 
харчовою домішкою для студенток, які проживають в умовах радіації. 

У дисертації розглянуто питання, які стосуються для студенток фізичного 
розвитку, функціональних можливостей, рівня фізичної підготовленості 
студенток, які проживають на радіаційно забруднених територіях. 

Зроблено порівняльний аналіз результатів дослідження студенток 17-20 років 
IV зони радіаційного контролю та відносно екологічно чистої зони, досліджених 
у 1996 році, а також дані студенток-ровесниць, досліджених до Чорнобильської 
аварії у 1985 році. 

Вивчено основні потреби та інтереси у заняттях фізичною культурою і 
спортом студенток різних екологічних зон проживання. 

Розроблено програму фізкультурно-оздоровчих занять, які проживають в 
умовах радіаційного забруднення. 

Основні результати дисертаційної роботи використані в практиці фізичного 
виховання Вінницького державного педагогічного університету імені 
М. Коцюбинського. 

Ключові слова: студентки, зона радіаційного забруднення, фізичні вправи, 
фізичний розвиток, фізична підготовленість. 

Кутек Т.Б. ІІовьішение физической подготовленности студенток, которьіе 
проживают в условиях радиационного загрязнения. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - физическая культура, 
физическое воспитание разньїх групп населення, Львовский государственньїй 
институт физической культури, 2001 год. 
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Защищаются результати исследований и обоснование 

методики использования разних вариантов физкультурно-оздоровительньїх 
занятий в сочетании с пищевой добавкой для студенток, которне проживают в 
условиях радиации. 

Цель исследования состояла в изучении влияния разних вариантов 
физкультурно-оздоровительньїх занятий на физическое состояние студенток и 
разработке программьі повишения физической подготовленности в условиях 
радиационного загрязнения. 

В исследовании решались следующие задания: определить уровень 
физической подготовленности студенток 17-20 лет, которьіе проживают в 
разних зкологических зонах; изучить влияние разних вариантов физкультурно-
оздоровительньїх занятий в сочетании с использованием пищевой добавки 
спирулиньї на физическое состояние студенток, проживающих 7-8 лет в зоне 
радиоактивного загрязнения; разработать практические рекомендации для 
студенток из радиационно загрязненних зон. 

В исследовании принимали участие студентки 17-20 лет Винницкого 
государственного педагогического университета им. М. Коцюбинского, которие 
проживают в зоне усиленного радиозкологического контроля, где плотность 
загрязнения земли цезием-137 составляет от 1 до 5 Ки/км2, а местность 
относится к IV категории. 

Изучено физическое развитие, функциональньїе возможности, физическую 
подготовленность студенток, проживающих в условиях радиации. Разработано 
программу физкультурно-оздоровительних занятий для данного контингенте, 
что дало возможность повисить уровень физической подготовленности, 
улучшить состояние здоровья студенток и поднять зффективность процесса 
физического воспитания. 

В результате констатирующего зксперимснта било определено, что 
студентки, проживающие в условиях радиации, по физическому развитию 
практически не отличаются от своих сверстниц из относительно зкологически 
чистих зон проживання, а по физической подготовленности вьіявленн 
существенньїе различия. 

Для практики физического воспитания студентов вьісших заведений 
образования большое значение имеет исследование физического состояния 
студенток, проживающих на территориях, загрязненних радиацией. А именно, 
изучение влияния разних вариантов физкультурно-оздоровительньїх занятий на 
физическое состояние студенток. 

В результате исследования бьши подтверждени научньїе данние о 
зависимости состояния здоровья студенток от образа жизни, условий 
окружающей среди, организации физического воспитания. 

Дополнительньїми к существующим научньїм разработкам являются 
полученньїе нами данньїе корреляционного анализа показателей физической 
подготовленности студенток. 

Как свидетельствуют результати корреляционного анализа, для оценки 
физической подготовленности студенток необходимо использовать показатели, 
которьіе характеризуют уровень развития вьшосливости (бег на 2000 м; 
оздоровительная ходьба на 2000 м; степ-тест), бистроти (бег на 100 м), ловкости 
(челночний бег 4 х 9 м), сили (вис на согнутих руках; сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа; динамометрия), скоростно-силовие (прижок в длину с места; 
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поднимание туловища в сед из положення лежа), между которьіми 
виявлена високая корреляцнонная связь. 

Проведенное исследование дало возможность иметь информацию и об 
уровнях физических качеств студенток по результатам государственньїх тестов. 

Положительньїе изменения наблюдались в уровне физической 
подготовленности студенток, проживающих в зонах радиационного загрязнения. 
Отмечено увеличсние количества студенток, имеющих ниже среднего (от 5% до 
45%) уровень физической подготовленности, средний (от 0 до 35%), више 
среднего (от 0 до 5%) уровни физической подготовленности. 

Использование пищевой добавки сгіирулиньї в комплексе с разньїми 
вариантами физкультурно-оздоровительньїх занятий улучшило показатели 
гемодинамики студенток, проживающих в условиях радиации. 

Полученньїе нами данньїе подтвердили гипотезу об использовании разньїх 
вариантов физкультурно-оздоровительньїх занятий в сочетании с пищевой 
добавкой, что способствует развитию физических качеств, повьішснию уровня 
физической подготовленности, улучшению состояния здоровья студенток 17-20 
лет, которьіе проживают на территориях радиационного загрязнения. 

Ключевше слова: студентки, зона радиационного загрязнения, физичсские 
упражнения, физическое развитие, физическая подготовленность. 

Киїек їашага. ТЬе Іпсгеазе оі- рЬузісаІ ргерагесіпезз оГ Гетаїе зіисіепіз Ііуіпд іп 
гасііаііоп роїіиііоп сопсііііопз. - Мапизсгірі. 

ТЬе сііззегіаііоп Гог Сапдісіаіе оГ Зсіепсе Ве§гее іп РЬузісаІ Есіисаііоп апсі Зрогі, 
зресіаіііу 24.00.02 - РЬузісаІ Сиііиге, РЬузісаІ Есіисаііоп оГ сІіГГегепі рориіаііоп 
§гоирз, Ь'уіу 5іа1е Іпзіііиіс оГ РЬузісаІ Сиііиге. 

ТЬе іпуезіі^аііоп гезиііз апсі гпеїЬосіоІо^у §гоипс1з оГ изіп§ СІіГГегепі уагіаііопз 
согпріех оГ ЬеаііЬ-ішргоуетепІ ехегсізез іп сотЬіпаїіоп \УІІЬ тесІісо-Ьіо1о§іса1 
шеапз Гог 17-20 а§е<1 Гегпаіе зіисіепіз 1ІУІП£ іп гасііаііоп роїіиііоп сопсііііопз аге (о Ье 
сІеГепсІесі. 

ТЬе аігп оГ іпуезіі^аііоп із ю зіисіу сотріех ЬеаІіЬ-ітргоуетепІ ехегсізез 
іпЯиепсе оп зіисіепіз рЬузісаІ зіаіе. 

ТЬе гпаіп іазкз аге іо сісіегтіпе іЬе ІЄУЄІ оГ рЬузісаІ ргерагесіпезз оГ 17-20 а§есі 
зіисіепіз І ІУІП§ іп СІіГГегепі есоїо^ісаі ге^іопз; Ю зіисіу іЬе іпііиепсе оГ ЬеаІіЬ-
ітргоуетепі ехегсізез сотЬіпіп§ \УІІЬ сІіГГегепі Гоосі зирріетепіз оп зіисіепіз 
рЬузісаІ зіаіе апсі іЬеіг ЬеаІіЬ; ю \уогк оиі ргасіісаі гесогпшепсіаііопз оГ рЬузісаІ 
ехегсізез Гог зіисіепіз 1ІУІП§ іп гасііаііоп роіїиііоп ге§іопз. 

17-20 а§ес1 зіисіепіз оГ Уіппііза Зіаіе Рес1а§о§іса1 Ііпіуегзіїу аГіег М. 
КоїзиЬипзкіу Ьауе Ьееп Іпуез1і§а1есі. ТЬе ІЄУЄІ оГ рЬузісаІ сіеуеіортепі, Гипсііопаї 
роззіЬіІіііез, зіаіе оГ зіисіепіз рЬузісаІ ргерагесіпезз Ьауе Ьееп зіисііесі. Сотріех оГ 
ЬеаІіЬ-ітргоуетепі ехегсізез оГ рЬузісаІ сиііиге Іеззопз Гог зіисіепіз 1ІУІП§ іп 
гасііаііоіі роїіиііоп ге§іоп Ьаз Ьееп \Уогкес1 оиі апсі риі іпіо ргасіісе. її Ьеірз Іо 
іпсгеазе (Ье ІЄУЄІ оГ зіисіепіз рЬузісаІ сіеуеіортепі апсі Ю ітргоуе іЬеіг ЬеаІіЬ. 

Кеу и>огсІ5: зіисіепіз, гопе оГ гасііаііпд роіїиііоп, рЬузісаІ ехегсізез, рЬузісаІ 
сіеуеіортепі, рЬузісаІ ргерагесіпезз. 
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10. Л У Щ А К Анатолій Романович. 
Оптимізац ія психофізичної п ідготовки курсант ів вищих 

закладів освіти МВС України: Дис . . . канд. фіз. вих.: 24 .00 .02 . -
Львів , 2001. - 198 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному 
інституті фізичної культури Державного комітету молодіжної 
політики спорту та туризму України. 

Науковий керівник - к.і.н., доцент Борищак М.О. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00. 02 - фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення. - Львівський державний інститут фізичної 
культури. - Львів, 2001 рік. 

Дисертацію присвячено дослідженню рівня психофізичної готовності 
курсантів до майбутньої службової діяльності в органах МВС України. У ній 
визначено рівні психофізичної підготовки курсантів, розроблено методику 
підвищення психофізичної готовності та критерії її оцінки. 

В результаті констатуючого експерименту визначені вихідні рівні 
психофізичних якостей курсантів, функціональний стан основних систем 
організму курсантів 1-3 курсів, їх розумова та фізична працездатність, обсяг 
рухової активності. 

Запропоновано програму навчальних занять з фізичної підготовки для 
розвитку фізичних якостей курсантів з використанням спеціальних вправ з самбо 
та рукопашного бою. 

Ключові слова: психофізична підготовка курсантів, функціональний стан 
організму, критерії оцінки, фізична і розумова працездатність, фізична 
підготовленість, рухова активність, самбо, рукопашний бій. 

Лущак А.Р. Оптимизация психофизической подготовки курсантов вьісших 
учебньїх заведений МВД Украиньї. - Рукопись. 

Дисссртация на соискание научной степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - физическая культура, 
физическое воспитание разньїх групп населення. - Львовский государственньїй 
институт физической культури. - Львов, 2001 год. 

Диссертация посвящена исследованию уровня психофизической подготовки 
курсантов к будушей служебной деятельности в органах МВД Украиньї. В ней 
обобщен отечественньїй и зарубежньїй опьіт психофизической 
подготовленности силових структур, установлено отсутствие научпого анализа 
результатов исследования оперативно-служебной практики деятельности 
работников правоохранительннх служб. 

В результате констатирующего зксперимента определеньї исходние уровни 
психофизической подготовленности курсантов, уровень развития основних 
физических качеств, функциональное состояние основних систем организма 
курсантов і-3 курсов, их умственной и физической работоспособности, обьем 
двигагельной активности. 

Разработано методику повьішения психофизической подготовленности на 
основе виборочно-направленного развития психофизических качеств и критерии 
ее оценки. Предложена программа учебних занятий по физическому 
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воспитанию, целенаправленная на коррекцию отстающих 
психофизических качеств курсантов с использованием специальньїх упражнений 
из самбо и рукопашного боя. 

Зкспериментально доказано ефективность авторской программьі 
оптимизации психофизической подготовки курсантов вьісших учебньїх 
заведений МВД Украиньї, что вьіразилось в значительном повьшіении всех 
изучаемьіх параметров психофизической подготовки, психофизиологического 
состояния нервной системи, повишения умственной и физической 
работоспособности, улучшения состояния здоровья курсантов 
зкспериментальной группьі. 

Определенн пути дальнейшего исследования по изучаемой проблеме: 
- определения влияния на психофизическую подготовленность курсантов 
других, еще не исследованньїх факторов; 
- определение влияние психофизической подготовленность и на развитие 
морально-волевьіх качеств и сознательности курсантов; 

определение влияния других методик на психофизическую 
подготовленность. 

Ключевьіе слова: психофизическая подготовленность, физическое состояние, 
психологическое состояние, критерии оценки, коррекция, физическая и 
умственная работоспособность, физическая подготовленность, двигательная 
активность, самбо, рукопашний бой. 

ЬизсЬак Апаїоііу. Ор(ітІ2аІіоп оГ рзусЬо-рЬузісаі 1гаіпіп§ оГ сасіеі.ч о І' Ьі^Ьег 
есіисаііопаї езОЬІізЬтеМз оГ Міпізігу оГ Іпіегпаї Айаігз оС Цкгаіпе. — Мапизсгірі. 

ТЬе (Ьезіз із сіеуоіесі Ю апаіузіз (Ье ІЄУЄІ О І сасіеіз' рзусЬо-рЬузісаі геасііпезз Гог 
ГиСиге ЗЄГУІСЄ асгіуііу іп Міпізігу оГ Ііегпаі аіТаігк Ьосііез Ьосііез іпіегпаі аНаігз. ТЬе 
сіе^гее оГ рзусЬо-рЬузісаі сасіеіз' геасііпезз із сіейпесі, іЬе теїЬосіз оГ рзусЬо-
рЬузісаі геасііпезз апсі і(з егіїегіа аге \уогкесі оиі. ТЬе рЬузісаІ есіисаііопаі (гаіпіп§ 
рго§гат Ю сіеуеіор (Ье сасіе(з' рЬузісаІ яиаііііез \УІ(Ь (Ье Ьеір оґ зресіаі ехегсіез оґ 
ипагтесі зеїі-сіеГепсе аге іп(госіисес1. 

ТЬе ейесЦуепезз оі' (Ье аи(Ьог'з рго§гат оі" ^огітігайоп оґ рзуеЬорЬузісаі 
Ігаіпіп§ оГ сасіе(8 оГ Ьі§Ьег ссіисШопаі ез(аЬ1ізЬтеп(5 оГ Міпіз(гу оГ Іп(егпаі АіТаігз 
Ьаз Ьееп ехрегітеп(а11у ргоуесі. 

Кеу-юогАх: сасіеіз' рзусЬо-рЬузісаі геасііпезз, рЬузісаІ з(а(е, ез(іта(іоп, сгі(єгіа, 
СОУЄС(ІОП, рЬузісаІ апсі теп(а1 аЬШіу (о \уогк, рЬузісаІ геасііпезз, тоуе ас(іуі(у 
ипагтесі зсіґ-сіеґепсе. 

11. М А Л Е Н Ю К Т е т я н а В о л о д и м и р і в н а . 
О ц і н к а і н д и в і д у а л ь н и х м о ж л и в о с т е й м о т о р н о о б д а р о в а н и х 

х л о п ч и к і в 10-13 р о к і в : Д и с . . . к а н д . ф із . вих . : 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в , 
2 0 0 1 . - 2 2 1 с. 

Дисертацію виконано у Кіровоградському державному 
педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 
Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник - к.пед.н., доцент Воропай С.М. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 - Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення. - Львівський державний інститут 
фізичної культури. Львів, 2001. 

Дисертацію присвячено питанням оцінки моторної обдарованості хлопчиків 
1 0 - 1 3 років та їхньої орієнтації до занять різними видами рухової діяльності. 

У ході дослідження розроблено систему оцінки моторної обдарованості 
школярів, яка містить: комплексне тестування індивідуальних можливостей 
учнів, переведення результатів в бали за загальними і диференційованими 
оціночними шкалами, використання вагових коефіцієнтів значущості кожного 
показника для різних видів рухової діяльності та визначення інтегральної оцінки 
моторної обдарованості. 

Визначено надійність системи оцінки моторної обдарованості. Тому вона 
рекомендована для впровадження в практику фізичного виховання і спортивного 
відбору. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - Физическая культура, 
физическое воспитание разньїх групп населення - Львовский государственньїй 
институт физической культурьі. Львов, 2001. 

Диссертация посвящена вопросам оценки индивидуальной моторной 
одаренности мальчиков 10 - 13 лет и их ориентации к разньїм видам 
двигательной деятельности в зависимости от их склонности. 

На основе анализа научно-методической литературн бьша раскрьіта теория 
развития двигательньїх способностей и одаренности, изученьї основнне 
закономерности возрастного развития морфо-функциональньїх, 
психофизиологических и двигательннх возможностей детей 10 - 13 лет и 
определеньї критерии оценки моторной одаренности школьников данного 
возраста. 

Нами разработана система оценки индивидуальной моторной одаренности 
мальчиков 10 - 13 лет, которая включает: проведение комплексного 
тестирования, перевод результатов тестирования в бальї за 
дифференцированньїми и общими оценочнне шкальї, использование весовьіх 
козффициентов значимости показателей двигательной функции для работн 
разного характера, определение ингегральной оценки моторной одаренности 
детей и обоснование надежности системи оценки. 

В ходе исследования нами бьша разработана программа тестирования 
индивидуальньїх возможностей мальчиков. Все показатели бьіли обьединеньї в 
три блока, которьіе характеризовали двигательние, морфо-функциональньїе и 
психофизиологические возможности. 

Анализ динамики показателей двигательной функции мальчиков 1 0 - 1 3 лет 
показал, что большинство из них проявили тенденцию к увеличению. 

Анализируя взаимосвязи между показателями, мьі виявили тенденцию к 
снижению уровня сбалансирования в работе двигательной функции. 

Для обоснования состояния двигательной функции ми определили 
количество взаимосвязей между показателями. Нами виявлена общая тенденция 
к снижению уровня согласования между показателями двигательной функции в 
динамике возрастного развития мальчиков, которая свидетельствует о 
приближении пубертатного периода полового развития. 
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На основаним корреляционного анализа определен комплекс 

информативньїх показателей оценки моторной одаренности мальчиков к 
различньїм видам двигательной деятельности. Наибольшая информативность 
виявлена по показателям двигательньїх возможностей. Менее информативними 
виявились показатели морфо-функциональньїх и психофизиологических. 

Для оценки уровня индивидуальньїх возможностей детей разработаньї 
оцсночньїе шкали, которие основаньї на данних нормального распределения 
результатов тестирования (правило трех сигм). Разработанньїе 
дифференцированньїе и общие оценочньїе шкальї учитьівают характер отличий 
по каждому показателю двигательной функции. За оцсночньїми шкалами 
осуществляется перевод результатов тестирования в бальї. 

На основании зкспертной оценки и данних корреляционного анализа мьі 
определили весовие козффициснти, которие показьівают значимость каждого 
показателя для работьі разного характера. 

Для формирования интегральной оценки моторной одаренности ми 
умножили бали на весовьіе козффициентьі, полученнне оценки суммировали в 
ннтегральную оцснку. Анализируя интегральньїе оценки; бнл сделан вьівод об 
уровне моторной одаренности мальчиков 10-13 лет за десятибалльной шкалой. 

Характсризируя интегральньїе оценки, ми внделили моторно-одаренньїх 
детей, склонньїх к работе скоростно-силового характера, длительной работе 
азробного и силового характера. 

Достаточно високая надежность системи оценки моторной одаренности 
мальчиков, склонньїх к различньїм видам двигательной деятельности, 
определена на основании недостоверньїх различий среди групповьіх 
(інтегральних оценок. Разработанние индивидуальние профили моторной 
одаренности мальчиков, а также тенденция к сохранению рейтинговьіх 
интегральних оценок на уровне вьіше среднего свидетельствуют об надежности 
системи оценки. 

Разработанная системи оценки рекомендована к использованию в практике 
физического воспитания и спортивного отбора. 

Маїепик Т.У. Езіітаїіоп оґ іпсітсіиаі роззіЬіІіІіез оґ тоїог §іґІесі Ьоуз, а^есі 
10-13. - Мапизсгірі. 

ТЬезіз ґог зеекіп§ оґ зсіепііґіс с1е§гее оґ Сапсіісіаіе оґ РЬузісаІ Есіисаііоп апсі 
Зрогі Зсіепсе оп зресіаііу 4.00.02. - РЬузісаІ сиііиге, рЬузісаІ есіисаііоп оґ сііґґегепі 
рориіаііоп §гоирз. - ТЬе Ьуіу Зіаіе Іпзіііиіе оґ іЬе РЬузісаІ Сиііиге, Ьуіу, 2001. 

ТЬе іЬіз із СІЄУОІЄСІ Іо іЬе циезііопз оґ іпіе^гаї езіітаїіоп оґ іЬе тоїог ^іґіесіпезз 
оґ Ьоуз, а§ес! 1 0 - 1 3 апсі іЬеіг огіепіаііоп юшагсі сііґґегепі кіпсіз оґ тоїіуе асііуііу. 

ТЬе зузіет оґ іЬе тоїог §іґіесі риріїз езіітаїіоп Ьаз Ьееп \уогкесі оиі. її сопіаіпз 
сотріех 1ез1іп§ оґ іпсііуісіиаі риріїз' роззіЬіІіііез, гезиііз сопуегзіоп іпіо тагкз 
ассогсііп§ Іо іЬе §спегаІ апсі сііґґегепііаі тагк зсаіез, изе оґ \ У Є І § Ь І соеґґісіепіз оґ 
мцпіґісапсе оґ еуегу іпсіех ґог сііґґегепі кіпсіз оґ тоїог асііуііу апсі сіеіегтіпаїіоп оі 
(ЬЕ іпіедгаї езіітаїіоп оґ іЬе сЬіІсігеп тоїог ^іґіесіпезз. 

ТЬе геііаЬіІііу оґ іЬе зузіет оґ іЬе тоїог ^ііїесіпезз езіітаїіоп Ьаз Ьееп 
сісіегтіпесі. її із гесоттепсіесі іо іпсиїсаіе іЬіз зузіет іпіо ргасіісе оґ рЬузісаІ 
сиііиге апсі зрогі зеіесііоп. 
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12. МУДРИК Жанна Станіславівна . 
Технолог ія тренувального процесу висококвал іф ікованих 

легкоатлеток багатоборок у передзмагальному мезоциклі : Дис . . . 
канд. фіз. вих.: 24 .00.01. - Львів , 2001. - 170 с. 

Дисертацію виконано у Волинському державному 
університеті імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки 
України. 

Науковий керівник - д.б.н., професор Завацький В.І. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата з фізичного виховання і 
спорту за спеціальністю 24.00.01. - Олімпійський і професійний спорт. -
Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 2001 рік. 

У дисертації висвітлено питання, що стосуються тренувального процесу 
висококваліфікованих легкоатлеток-багатоборок у передзмагальному мезоциклі. 
Проведений аналіз літератури свідчить, що більшість науково-методичних робіт 
присвячено тренуванню у десятиборстві та п'ятиборстві. 

У роботі встановлено взаємозв'язок компонентів спеціальної підготовленості 
та змагальної діяльності висококваліфікованих семиборбок, підібрана група 
тестів для перевірки спеціальної підготовленості за групами видів та окремих 
видах. 

Вивчено три найбільш поширені варіанти побудови передзмагальних 
мезоциклів - 8-9; 12-13; 19-20-денних; досліджено оптимальну тривалість 
передзмагального мезоциклу висококваліфікованих легкоатлеток-багатоборок. 

Експериментально перевірено ефективність побудови передзмагальних 
мезоциклів під час підготовки висококваліфікованих семиборок до офіційних 
змагань. Обґрунтовано раціональну структуру тренувальних навантажень у 
тренувальних заняттях передзмагального мезоциклу. 

Результати досліджень можуть бути використані під час: планування 
тренувальних навантажень у передзмагальному мезоциклі; підготовки 
легкоатлеток-багатоборок до офіційних змагань; побудови мезоциклів різного 
спрямування та тривалості, в навчальному процесі спеціалізованих ВЗО. 

Ключові слова: передзмагальний мезоцикл, висококваліфіковані 
легкоатлетки-семиборки, спеціальна підготовленість, тренувальний процес, 
побудова мезоциклів. 

Мудрик Ж.С. Технология тренировочного процесса вьісоко-
квалифицированньїх легкоатлеток-многоборок в предсоревновательном 
мезоцикле. 

Диссертация (рукопись) на соискание научной степени кандидата наук с 
физического воспитания и спорта за специальностью 24,00.01. - Олимпийский и 
профессиональньїй спорт. - Львовский государственньїй институт физической 
культури, Львов, 2001 год. 

В диссертации освещеньї вопросьі, которьіе касаются тренировочного 
процйСса вьісококвалифицироваиньїх легкоатлеток-многоборок в 
предсоревновательном мезоцикле. Проведенньїй анализ литературьі 
свидетельствует, что большинство научно-методических работ посвященьї 
тренировке в десятиборье и пятиборье. 
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Во введеним обоснована актуальность темьі, определсна 

цель и задачи исследования, его обьект и предмет, раскрьіто научную новизну и 
практическое значение работьі, личньїй взнос соискателя, описана сфера 
апробации результатов исследования. 

В первом разделе подано обоснование концепции исследования, обобщение 
исторических первоисточников известньїх научних работников, сравнительньїй 
обзор, историко-педагогической литературьі с проблемой подготовки семиборок 
вьісокой квалификации в предсоревновательном мезоцикле. 

Во втором разделе методи и организация исследований содержит 
информацию о том, какие методьі исследований бьіли примененьї, в частности: 
«анализ научно-методической литературьі; обобщение передового и 
практического опьіта подготовки вьісококвалифицированньїх семиборок; 
педагогические наблюдения; контрольньїе испьітания; педагогический 
експеримент; методьі математической обработки данньїх. 

В третьем разделе проанализировано результати анкетних данньїх тренеров 
и спортсменов о продолжительности предсоревновательного мезоцикла, обьсме 
и интенсивности нагрузки в предсоревновательном мезоцикле. 

В роботе установлена взаимосвязь компонентов специальной 
подготовленности и соревновательной деятельности семиборок, подобранная 
группа тестов для проверки специальной подготовленности по группам видов и 
отдельньїх видах. 

В четвертом разделе изучено три наиболее распространенньїх вариапта 
построения предсоревновательньїх мезоцикла; исследована оптимальная 
продолжительность предсоревновательного мезоцикла 
висококвалифицированньїх легкоатлеток-многоборок - 12-13 дней. 

Зкспериментально проверена зффективность построения 
предсоревновательньїх мезоциклов во время подготовки 
висококвалифицированньїх семиборок к официальньїм соревнованиям. 
Зкспериментальной проверке подлежали три варианта предсоревновательной 
подготовки семиборок. В первом варианте структура мезоцикла строилась без 
учета соревновательной последовательности видов многоборья. Во втором и 
третьем вариантах структура мезоцикла строилась ііо соревновательной схсмс. 
Различие между группами состояло в целевой установке. Во второй группе 
основное внимание уделялось повьішению результативности "сильньїх" видов, а 
в третьей - подтягиванию "слабьіх". 

Зкспериментально обоснована рациональная структура тренировочньїх 
нагрузок в тренировочньїх занятиях предсоревновательного мезоцикла. Наши 
исследования подтверждают, что тренировочньїе средства, которьіе 
используются в тренировочньїх занятиях, имеют неоднозначное влияние друг на 
друга. Результати наших исследований значительно расширяют сферу знаний в 
зтом вопросе. Анализ корреляционних зависимостей, полученньїх во время 
определения направленности и степени взаимосвязи результатов, 
зафиксированньїх во время внполнения основних тренировочньїх средств в 
предсоревновательном мезоцикле, позволил виделить основньїе группьі 
взаимосвязей, которие дают возможность охарактеризовать взаимное влияние 
тренировочньїх способов. 

Результати исследований могут бьпь использованьї во время: планирования 
тренировочньїх нагрузок в предсоревновательном мезоцикле при подготовке * 
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легкоатлеток-многотоборок к официальньїм соревнованиям, при 
построении мезоциклов различной направленности и продолжительности. 

Ключевьіе слова: предсоревновательньїй мезоцикл, 
вьісококвалифицированньїе легкоатлстки-семиборки, специальная 
подготовленность, тренировочньш процесе, построение мезоциклов. 

МийгісК ЛЬ.8. ТесЬпоІо§у оґ ігаіпіп^ ргосезз Ьі§Ь1у зкіїїесі ігаск апсі ґіеісі 
аіЬІеїз-аІІ гоипсі сотреіііогз іп ргесотреііііопаї шезосусіе. 

Оіззегіаііоп (тапизсгірі) оп \уіппіп§ оґ зсіепііГіс зсіепсез сапсіісіаіе с1е§гее ґгот 
рЬузісаІ есіисаііоп апсі зрогі ґог зресіаіііу 24.00.01. Оіутріс апсі ргоґеззіопаї зрогі. 
Ь'уіу зіаіе іпзіііиіе оґ рЬузісаІ сиііиге, Ь'уіу, 2001 уеаг. 

Іп сііззегіаііоп аге еіисісіаіесі іЬе чиезііопз, іЬаІ Ьеаг ироп 1гаіпіп§ ргосезз Ьі§Ь1у 
зкіїїесі ігаск апсі ґіеісі аіЬІеїз-аІІ гоипсі сотреіііогз іп ргесотреііііопаї тезосусіе. А 
Зееп оиі Іііегаїиге апаїузіз ІезІіГіез іЬа! таргіїу оґ зсіепІіГісаіІу-шеїЬосІісаІ \уогкз 
СІЄУОІЄСІ Ю Ігаіпіпд іп сіесаіЬІоп апсі репІаіЬІоп. 

Іп \уогк зеї сошропепіз іпіегсоттипісаііоп оґ зресіаі ргерагесіпезз апсі асііуііу 
сотреііііопаї ЬерІаіЬІоп, із пеаі а Іезіз £Гоир ґог уегіґісаііоп оґ зресіаі ргерагесіпезз 
оп арреагапсез §гоирз апсі зерагаїе арреагапсез. 

Ьеагпесі іЬгее тозі \уіс1езргеа<1 сопзігисііоп уагіапіз ргесошреііііопаї тезосусіе; 
іпяиігесі іпіо оріітит ргесотреііііопаї тезосусіе сіигаїіоп Ьі§Ь1у зкіїїесі Ігаск апсі 
ґіеісі аіЬІеїз-аІІ гоипсі сотреіііогз . 

Ехрегітепіаііу сЬескесі оиі сопзігисііоп еґґесііуепезз ргесотреііііопаїз 
тезосусіез ипсіег ргерагаїіоп Ііте Ьі§Ь1у зкіїїесі ЬерІаіЬІоп Іо оґґісіаі етиіаііопз. 

Каїіопаїїу із зиЬзІапІіаІесі а гаїіопаї зігисіиге оґ 1гаіпіп§ Іоасііпд іп Ігаіпіп§ 
етріоутепі ргесотреііііопаї тезосусіе. 

ТЬе гезеагсЬез Кезиііз сап Ье §опе ипсіег ііте: р1аппіп§ оґ ігаіпіп§ 1оасііп§з іпіо 
ргесотреііііопаї тезосусіе ргерагаїіопз Ігаск апсі ґіеісі аіЬІеїз-аІІ гоипсі сотреіііогз 
Іо оґґісіаі етиіаііопз, сопзігисііопз тезосусіез оґ сііґґегепі азрігаїіоп апсі сіигаїіоп. 

Кеу ШОГСІ.Ї: ргесотреііііопаї тезосусіе, Ьі§Ь1у зкіїїесі, зресіаі ргерагесіпезз, 
Ігаіпіпд етріоутепі, 1гаіпіп§ 1оасііп£ 

13. НІКІТЕНКО Сергій Анатолійович. 
Оптимізація швидкісно-силових компонент ів техніки 

індивідуальних комбінацій ударів боксерів на етапах 
багаторічної п ідготовки: Дис . . . канд. фіз. вих.: 24 .00.01. - Львів , 
2001. - 190 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному 
інституті фізичної культури Державного комітету молодіжної 
політики спорту та туризму України. 

Науковий керівник - к.пед.н., доцент Савчин М.П. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 - Олімпійський і професійний 
спорт. - Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 2001 рік. 

У проведених дослідженнях визначено чотири ступені формування 
взаємозв'язків між швидкісно-силовими компонентами техніки ударів у 
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структурі дво-триударних комбінацій на етапах багаторічної підготовки в 
боксі. Розглянуто особливості відновлення щільності взаємозв'язків між 
швидкісно-силовими компонентами техніки ударів на етапах підготовчого 
періоду нового макроциклу, що дозволяє здійснити своєчасний педагогічний 
контроль за підготовленістю боксерів із подальшою корекцією тренувального 
процесу. 

Доповнено та розширено знання про компенсаторні коливання в основних 
характеристиках структури рухів спортсменів при формуванні раціональної 
техніки. 

Уточнено, знання про вплив сили акцентованого удару на інтервали часу в 
структурі комбінації і на основі визначених закономірностей розроблено методи 
підвищення швидкісного компонента техніки ударів. 

Визначено засоби та методи, що впливають на підвищення сили ударів і 
зменшення їхнього часу, а також на збільшення кількості й посилення щільності 
взаємозв'язків компонентів техніки ударів, як критерію раціоналізації рухів у 
структурі комбінації. 

На основі проведених досліджень визначено тенденції вдосконалення 
техніки ударів у структурі індивідуальних комбінацій: поступове збільшення 
кількості зворотних взаємозв'язків між силою й часом ударів. Це дозволяє 
підвищити ефективність індивідуальних комбінацій завдяки збільшенню 
кількості швидких, сильних ударів і раціоналізації рухів у їхній структурі. 

Ключові слова: бокс, швидкісно-силові компоненти техніки ударів, структура 
комбінації ударів, компенсаторні коливання, раціоналізація рухів боксерів. 

Никитенко С.А. Оптимизация скоростно-силовьіх компонентов техники 
индивидуальньїх комбинаций ударов боксеров на етапах многолетней 
подготовки. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физичес-кому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 - Олимпийский и 
профессиональнмй спорт. - Львовский государственньш институт физичес-

кой культури, Львов, 2001 год. 
В проведенньїх исследованиях, на основании поступательного образо-вания 

взаимосвязей между скоростно-силовьіми компонентами техники ударов в 
структуре двух-трехударньїх комбинаций на зтапах многолетней подготовки в 
боксе определени четьіре ступени их формирования. 

Установлена динамика теснотьі взаимосвязей скоросгно-силових 
компонентов техники ударов в структуре индивидуальньїх комбинаций в 
годичном макроцикле подготовки: теснота взаимосвязи прямо пропорциональна 
уровню подготовленности боксеров на данном зтапе подготовки. 

Виявленьї особенности восстановления взаимосвязей на зтапах 
подготовительного периода нового макроцикла в последовательности их 
формирования на зтапах многолетней подготовки, что позволяет осуществлять 
педагогический контроль за подготовленностью боксеров с дальнейшей 
коррекцией тренировочного процесса. 

Расширени знання о компенсаторних колебаниях в основних 
характеристиках структури движений спортсменов при формировании 
рациональной техники: установленьї особенности компенсаторних колебаний в 
структуре движений индивидуальньїх комбинаций ударов, основой которьіх 
яиляются взаимосвязи между скоростно-силовьіми компонентами. Фактором, 
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которьій стимулирует компенсаторньїе колебания между скоросгно-силовьіми 
компонентами техники ударов в структуре комбинации, является количество и 
теснота взаимосвязей сильї с времснем ударов. Установлена прямая зависимость 
времени вьіполнения комбинации от количества и теснотьі связей между силой 
определенного удара й интервалами времени зтой комбинации. Кроме зтого, чем 
вьіше теснота взаимосвязи между силой й временем ударов в структуре 
комбинации, тем меньше колебание времени ударов, которое происходит под 
воздействием изменения их сильї. Коррекцию времени двух-трехударной 
комбинации осуществляет сила определенного удара, место расположения 
которого в ее структуре является признаком индивидуальной техники боксера. 

На увеличение количества и теснотьі взаимосвязей между скоростно-
силовьіми компонентами техники ударов в структуре комбинаций влияют 
упрощенньїе и усложненньїе условия вьіполнения ударов. При зтом, увеличение 
количества взаимосвязей и их теснотьі является критерием стимуляции 
компенсаторних колебаний между скоростно-силовьіми компонентами техники 
ударов. Отмечено, что характер взаимосвязей между определенньїми 
компонентами техники ударов в структуре комбинаций влияет на степень ее 
рационализации. 

Усиление теснотьі взаимосвязей также происходит и под воздействием 
дифференцирования времени, вьіделяемого на совершенствование скоростно-
силовьіх компонентов техники ударов. 

Установлен долгосрочньїй и срочньїй зффект компенсаторного влияния 
специальньїх силових качеств на скоростние: чем вьіше сила ударов боксеров в 
начале подготовительного периода, тем больший прирост скоростного 
компонента техники ударов комбинации осуществляется на протяжении зтого 
периода подготовки; чем више сила ударов в тренировочном занятии, тем 
большую скорость ударов способен развить боксер на протяжении данного 
занятия. 

Сила ударов прямо пропорциональна уровню возбуждения нервной системи 
боксеров в данной части тренировочного занятия. 

Контрастное использование сили и скорости ударов влияет на повишение 
скоростно-силових компонентов техники ударов. 

Уточнень! знання о влиянии сили акцентированньїх ударов на временние 
характеристики в структуре комбинации: установлен зффект неравномерного 
влияния сили акцентированного удара на количество увеличенних интервалов 
времени, с использованием которого разработаньї методи повьішения бистроти 
ударов. 

Разработанная методика основивается на повншении сили и скорости 
ударов, увеличении количества и усиления тесноти взаимосвязей между 
скоростно-силовьіми компонентами техники ударов для стимуляции 
компенсаторних колебаний и рационализации движений в структуре 
комбинации. 

Определени тенденции совершенствования техники ударов в структуре 
индивидуальньїх комбинаций, которие заключаютея в постепенном увеличении 
количества обратно пропорциональних взаимосвязей между силой и временем 
ударов, что является показателем повьішения подготовленности спортсмена. 
Данная концепция свидетельствует о том, что боксери на определенном уровне 
подготовленности способньї виполнять комбинации ударов и бистро, и сильно. 
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Проведенньїе исследования подтвердили зффективность 

использования разработанной методики для боксеров, которьіе находятся на 
разньїх зтапах многолетней подготовки. 

Ключевьіе слова: бокс, скоростно-силовьіе компонентьі техники ударов, 
структура комбинации ударов, компенсаторньїе колебания, рационализация 
движений боксеров. 

ГЧікіїепко 8 .А. Оріітігаїіоп ОҐ (Не Ьохегз' іпсііуісіиаі сотЬіпаїіопз оґ Ь1О\УЗ 

чреесі-рои'сг сотропепіз оп іЬе зіадсз оґ 1оп§ зІапсііп§ ргерагаїіоп. - Мапизсгірі. 
ТЬе іЬезіз ґог оЬ(аіпіп§ а ясіепііґїс сіе£гее оґ Сапсіісіаіе оґ 8сіепсе8 іп рЬузісаІ 

есіисаііоп апсі зрогі іп .зресіаіііу 24.00.01 - Оіушріс апсі ргоґеззіопаї зроіі. - ЬУІУ 
Зіаіе РЬузісаІ Сикиге Іпзіііиіе, Ьуіу, 2001. 

Роиг зІа§ез оґ (Ье зреесі-р0\уег сотропепіз оґ Ь1О\У ІесЬпіцие ґогшаїіоп іп 
іпсііуісіиаі сотЬіпаїіопз оґ Ь1О\УЗ оп іЬс геІаііопзЬір Ьазіз с1игіп§ 1оп§ зіапсііп§ 
ргерагаїіоп іп Ьохіп§ Ьауе Ьееп сіеґіпесі. Рапісиіагіїіез оґ ііз гезіоге аі §епега1 апсі 
зресіаі 8Іа§ез оґ іЬе Ьохегз' аппиаі ргерагаїіоп, \уЬісЬ аге Ьеіп§ ґоипсі оиі, аііоуу Іо 
ітргоуе есіисаііопаї-ігаіпіп^ ргосезз. 

ТЬе сопсерііоп аЬоиі іЬе сотрепзаііопаї озсіііаііопз іп §епегаі сЬагасіегізіісз оґ 
П Ю У І П § зігисіиге сіигіп§ ІесЬпісаі регґесііоп із еІаЬогаїесІ. 

КПОУУІЄСІЗЄЗ аЬоиІ іЬе ассепі Ь1о\у іпґіиепсе ироп іЬе Ііте іпіегуаіз іп зігисіиге 
оґ сотЬіпаїіоп оґ ЬІОХУЗ аге Ьеіп§ ехіепсіесі. 

Меапз апсі теїЬосІз, \УЬІСЬ а11о\У Іо гаізе апсі Іо ітргоуе іЬе Ьохегз' іпсііуісіиаі 
сотЬіпаїіопз оґ Ь1О\УЗ зреес1-ро\уег сотропепіз Ьауе Ьееп ґоипсі оиі. 

ТЬе Іепсіепсіез ґог Ьохегз' ІесЬпісаі ітргоуетепі іп іпсііуісіиаі сотЬіпаїіопз оґ 
Ь1О\УЗ аге сіеіегтіпесі. 

Кеу и>огсІ$: Ьохіп§, зреесі-р0\уег сотропепіз оґ Ь1О\У ІесЬпіцие, зігисіиге оґ 
сотЬіпаїіоп оґ Ь1О\УЗ, сотрепзаііопаї озсіїїаііопз, ітргоуетепі оґ Ьохегз' 
тоуетепіз. 

14. ОГІЄНКО Наталія Григорівна. 
Система оцінки рухової обдарованост і хлопчиків 7-10 

років: Дис . . . канд. фіз. вих.: 24 .00.02. - Львів , 2001. - 240 с. 
Дисертацію виконано у Кіровоградському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 
Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник - к.пед.н., доцент Воропай С.М. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 - Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення. - Львівський державний інститут фізичної 
культури, Львів, 2001. 

Дисертацію ирисвяченр розробці комплексного підходу до оцінювання 
рухової обдарованості хлопців 7-10 років. 

В роботі вивчений стан рухової функції та виявлені інформативні критерії 
для визначення рухової обдарованості дітей з урахуванням віку. , 

Запропоновано систему оцінки рухової обдарованості хлопців 7-10 років, яка 
включає розробку диференційованих оціночних шкал з урахуванням типу 
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статистичного розподілу результатів шляхом їх нормалізації, а також 
формування інтегрального показника обдарованості. 

Визначено надійність запропонованої системи оцінки. 

Огиенко Н.Г. Система оценки двигательной одаренности мальчиков 7-
10 лет. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - Физическая культура, 
физическое воспитание разних групп населення. - Львовский государственньш 
институт физической культурьі, Львов, 2001. 

Диссертация посвяіцена разработке комплексного подхода к оцениванию 
двигательной одаренности мальчиков 7-10 лет. В диссертации рассмотреньї 
теории развития способностей и одаренности. 

Изученьї анатомо-физиологические особенности детей указанного возраста. 
Проанализированьї педагогические, психофизиологические и функциональньїе 
критерии, а также существующие, на сегодня, оценки определения двигательной 
одаренности с учетом возраста. 

Изучено состояние двигательной функции детей в динамике возрастного 
развития с использованием комплекса критериев, что отражают двигательньїе 
способности, психофизиологические и функциональньїе возможности детей. 
При рассмотрении полученньїх данньїх нашли изменения в состоянии 
двигательной функции детей в динамике возрастного развития при Р<0,05. 

Результате корреляционного анализа дали возможность обоснования 
комплекса информативньїх показателей, которьій включает показатели 
двигательньїх способностей, психофизиологических и функциональньїх 
возможностей детей, относительно работьі разной преимущественной 
направленности (скоростной, скоростно-силовой, силовой, с преимущественньїм 
проявлением вьіносливости и координационньїх способностей). Полученньїе 
данньїе свидетельствуют: наиболее информативньїми являются показатели, что 
характеризуют двигательньїе способности. Менес информативньїми являются 
показатели психофизиологических и функциональньїх возможностей мальчиков 
7-10 лет. 

На основании вьіявленньїх в процессе исследования отличий результатов 
детей разработаньї дифференцированньїе шкальї по каждому блоку показателей. 
При построении оценочньїх шкал виявлено распределение результатов как за 
нормальним законом (за правилом трех сигм), так и с отклонением от него, 
которое определяется правосторонней и левосторонней асимметрией, зксцессом, 
которьій характеризуется плосковершинностью или островершинностью, а 
также полимодальностью. 

За показателями, результати которьіх распределеньї за нормальним законом, 
проводили процентно-равномерное шкалирование, а для показателей с 
асимметричньїм распределением проводилась нормализация шкал. 

При формировании интегральной оценки оценочний балл каждого 
показателя умножался на соответствующий "весовой" козффициент значимости 
для определенного вида деятельности. "Весовне" козффициентн при зтом бьіли 
разработаньї на основе данньїх корреляционного анализа и зкспертной оценки. В 
результате били получени интегральние оценки двигательньїх способностей, 
психофизиологических и функциональних возможностей детей в диапазоне от 
"0" до "10" баллов. 
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Дифференцирование одаренности каждого ребенка по интегральному 

ноказателю дало возможность вьіделить индивидуальньїй профиль детей, 
которьіе проявляют свои способности к скоростно-силовой работе и с 
иреимущественнмм проявлением вьіносливости. 

Для подтверждения надежности системи оценки определялась 
достоверность различий интегральних оценок и интегрального показателя в 
процессе повторного тестирования на протяжении трех лет. 

Полученние данньїе свидетельствуют о внеокой информативности 
предпоженной системи оценки, которая может бить рекомендована для 
практического использования в системе физического воспитания и спорта. 

О^іепко N.0. ТЬе 5уз(ет оґ (Ье екіішаїіоп оГ (Ье шоіог ^ійесіпезз о? (Не 7-10 
а^есі Ьоуз. - Мапизсгір(. 

ТЬезіз Гог зеекіп§ ої зсіепііїїс сіедгее оґ СапсІіс1а(е оґ РЬузісаІ Есіисаііоп апсі 
8роп Зсіепсе оп зресіаіііу 24.00.02 - РЬузісаІ сиііиге, рЬузісаІ есіисаііоп оґ сііґґегепі 
рориіаііоп §тоирз. - ТЬе Ьуіузку Зіаіе Іпз(і(и(е о і7 (Ье рЬузісаІ сиііиге, ЬУІУ, 2001. 

Оиг (Ьезіз із сіеуоіесі Іо іЬе \У0гкіп§-0и( оґ (Ье сотріех арргоасЬ оГ ез(іта(іоп оґ 
(Ье 7-10 а§ес1 Ьоу'з то(ог ^іґіесіпезз. 

ТЬе сопсіі(іоп оГ сЬіїсІгеп'з то(ог ґипсііоп із ехріогесі апсі (Ье іпґогтаіїуе 
іпсіісаюгз оГ йеГіпіп§ оС (Ье сЬіШгеп'з шоюг §іґ(есіпеяз ассоип(іп§ (Ьеіг а§е аге 
СІІЗСОУЄГЄСІ іп оиг (Ьезіз. 

ТЬе зуз(ет о і' ез(іта(іоп оґ (Ье 7-10 а£есі Ьоуз' то(ог §іГ(ес1пезз із ргорозесі. І( 
іпсіисіез (Ье \уогкіп§-ои( оґ (Ье сііґґсгспсіаііуе апсі ез(іта(іуе зсаіез ассогсііп§ (о (Ьс 
Іуре оґ з(а(із(іс сіІ8(гіЬи(юп оГ (Ье гезиИз Ьу (Ье \уау оґ (Ьеіг £епега1І2а(іоп апсі 
сгеа(іоп оґ (Ье іпіс^гаї іпсіісаюг оГ (Ье §іґ(ес1пе58. 

ТЬе еґґесйуепезз оі (Ье 8уз(ет оґ ез(іта(іоп із сіеґіпесі. 

15. О К О П Н И Й Андрій Михайлович. 
Фізичне виховання в спадщині укра їнських педагог ів 

(друга пол. 19 - перша пол. 20 СТОЛІТТЯ): Дис . . . канд. фіз. вих.: 
24 .00 .02 . - Львів , 2001. - 199 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному 
інституті фізичної культури Державного комітету молодіжної 
політики спорту та туризму України. 

Науковий керівник - д.філос.н., професор Гринів О.І. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 - Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення, Львівський державний інститут фізичної 
культури, Львів, 2001 р. 

У дисертації висвітлено особливості розвитку фізичного виховання в 
спадщині українських педагогів другої половини XIX - першої половини XX 
століття. Показано, що фізичне виховання набувас пріоритетів в педагогічній 
науці саме в середині XIX - середині XX століть. Аналізуються регіональні 
особливості педагогічних підходів до фізичного виховання українськими 
вченими. У роботі досліджено погляди українських педагогів (О. Духновича, 
К. Ушинського, Г. Ващенка, М. Демкова, А. Макаренка, В. Сухомлинського, 
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П. Юркевича та ін.) на тілесне виховання. Доведено, що їх теоретичні 
основи складали підґрунтя для формування та розвитку української системи 
тіловиховання. Вивчено напрями фізичного виховання на українських землях, 
які були в складі різних держав. Проаналізовано внесок видатних українських 
педагогів в становлення та розвиток системи тіловиховання, історію фізичної 
культури. Узагальнено роль і значення діяльності теоретиків тілесного 
виховання даного періоду у формуванні національної системи тіловиховання. 

У дисертації на основі спадщини українських педагогів викладено сутність 
фізичного виховання, проаналізовано його форми, принципи, засоби та методи, 
які використовувалися в зазначений період. Підтверджується зв'язок між 
популяризацією фізичного виховання, різних видів спорту і реалізацією 
національної ідеї на українських землях. Подається аналіз теоретичних та 
практичних засобів тіловиховання, які використовувалися українською 
педагогічною наукою для здійснення завдань фізичного виховання, 
пробудження національної свідомості молоді. 

Ключові слова: фізичне виховання, спадщина українських педагогів, історія 
фізичної культури, національна система тіловиховання. 

О К О І І Н Ь І Й А . М . Физическое воспитание в наследии украинских педагогов 
(вторая пол. XIX - первая пол. XX столетия). - Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - Физическая культура, 
физическое воспитание разиьіх групп населення, Львовский государственньш 
институт физической культури, Львов, 2001. 

В диссертации раскрьіто особенности развития физического воспитания в 
наследстве украинских педагогов второй половини XIX - первой половини XX 
столетия. Показано, что физическое воспитание ириобретает приоритетьі в 
педагогической науке как раз в середине XIX - середине XX столетий. 
Анализируются региональньїе особенности педагогических подходов к 
физическому воспитанию украинскими ученими. В работе исследованьї взглядьі 
украинских педагогов (О. Духновича, К. Ушинського, Г. Ващенка, М. Демкова, 
А. Макаренка, В. Сухомлинського, П. Юркевича и др.) на телесное воспитание. 
Доказано, что их теоретическая основа сосгавляла почву для формирования и 
развития украинской системи теловосгштания. Изученьї направлення 
физического воспитания на украинских землях, которие бьіли в составе разних 
государств. Проанализирован вклад вьщающихся украинских педагогов у 
становление и развитие системи теловоспитания, истории физической культури. 
Обобщена роль и значення деятельности теоретиков телесного воспитания 
данного периода в формировании национальной системи физического 
воспитания. 

В диссертации, на основе наследия украинских педагогов изложена 
сущность физического воспитания, проанализировани его формьі, принципи, 
способи и методи, которьіе использовались в указанньїй период. 
Подтверждается связь между популяризацией физического воспитания, разньїх 
видов спорта и реализацией национальной идси на украинских землях. Подается 
анализ теоретических и практических средств теловоспитания, которие 
использовались украинской педагогической наукой для осуществления задач 
физического воспитания, пробуждение национального сознания молодежи. 
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Ключевьіе слова: физическое воспитание, наследие украинских 

педагогов, история физической культури, национальная система 
теловоспитания. 

Окорпуї А.М. РЬузісаІ есіисаііоп іп а Ьегііа§е оґ Іікгаіпіап ІеасЬегз (зесопсі Ьаіґ 
оґ XIX - ґігзі Ьаіґ оґ XX сепіигу). - Мапизсгірі. 

ТЬезіз ґог іЬе СапсіісіаІеЧ Ое^гее іп зресіаіііу 24.00.02 - РЬузісаІ сиііиге, 
рЬузісаІ 1гаіпіп§ оґ сііґґегепі §гоирз оґ іЬе рориіаііоп. - Ьуіу Зіаіе Іпзіііиіе оґ 
РЬузісаІ Сиііиге, ЬУІУ, 2001. 

Реаіигез оґ сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ есіисаііоп іп а Ьегііа§е оґ іЬе Іікгаіпіап 
іеасЬегз оґ іЬе зссопсі Ьаіґ оґ XIX - Гігзі Ьаіґ оґ XX сепіигу аге Ьеіп§ орепесі іп іЬе 
іЬезіз. її Ьаз Ьееп ЗЬО\УП іЬаІ рЬузісаІ есіисаііоп асяиігез ргіогіїіез іп ресіацо§ісаІ 
зсіепсе іизі іп а тісісіїе оґ XIX - тісісіїе оґ XX сепіигіез. Ке§іопа1 ресиїіагіїіез оґ іЬе 
рссіа§о§ісаІ арргоасЬез іо рЬузісаІ есіисаііоп Ьу Іікгаіпіап зсіепіізіз аге Ьсіп§ 
апаїугесі. ТЬе зі^Ьіз оґ Іікгаіпіап ІеасЬегз (О. ОикЬпоуусЬ, К. ІІзЬупзкіу, 
О. УазЬсЬепко, М. Оеткоу, А. Макагепко, V. ЗисЬотІупзкуу, Р. УигкеуусЬ еіс.) 
оп софогаі есіисаііоп аге Ьеіп§ іпуезіі§аіесі іп іЬе іЬезіз. її Ьаз Ьееп ргоуесі, іЬаі 
іЬеіг іЬеогеїісаІ Ьазіз тасіе §гоипсі ґог зЬаріп§ апсі сіеуеіортепі поі опіу оґ Іікгаіпіап 
зузіет оґ рЬузісаІ есіисаііоп. Оігесііопз оґ рЬузісаІ 1гаіпіп§ оп іЬе Іікгаіпіап 
Іеггіїогіез \УЬІСЬ Ьеіопдесі іо сііґґегепі зіаіез Ьауе Ьееп іпуезіі^аіесі. Рогтаїіоп апсі 
сіеуеіортепі оґ а рес1а§0£Іса1 ісіеа оґ Іікгаіпіап зсіепіізіз іп іЬе тісісіїе оґ XIX а 
Ье§іппіп§ оґХХ сепіигу іп а ґїеМ оґ рЬузісаІ есіисаііоп іоок ріасе аз оп Іікгаіпіап аз 
оп Киззіап Іеггіїогіез. ЗисЬ зііиаііоп Ьасі ап еґґесі оп ргезепсе оґ паїіопаї сЬагасІег іп 
а зузіет оґ рЬузісаІ есіисаііоп (Іікгаіпіап Іеггіїогіез: О. ОикЬпоуусЬ, І. ВоЬегзкіу, 
О. Тузоузкіу еіс.), оґ ііз иппоІісаЬіііІу (Киззіап Іеггіїогіез: М. Оеіпкоу, 
Р. УигкеуусЬ, О. Виїоузкіу апсі оіЬегз). 

ТЬе асіиаі таїегіаі оґ оиг гезеагсЬ аґГігт іЬаі іЬе Киззіап ресіа^оеіса! ісіеа 
схріісаіесі ипсіег іпґіиепсе оґ Іікгаіпіап. Іп рапісиіаг, іЬе іЬеогу оґ рЬузісаІ есіисаііоп 
оп Іеггіїогу оґ іЬе Киззіап етріге \уаз ра\упесі Ьу іЬе Іікгаіпіап ІеасЬегз: Уеріґапіу 
Зіауіпеїзку], Копзіапіуп ІІзЬупзку), МукЬаіІо Оеткоу, РатґіІ УигкеуисЬ еіс. 

ТЬе паїіопаї іЬеогу оґ рЬузісаІ есіисаііоп, \УЬІСЬ Ьигзі оиі іп а тісісіїе оґ XIX 
сепіигу апсі \уаз іпіііаіесі Ьу К. ІІзЬупзкуі, Ьаз поі зіорресі ііз сіеуеіортепі апсі \уаз 
зирріетепіесі Ьу ууогкз оґ іЬе оіЬег ІеасЬегз. Ііз ргоЬістз Ьасі Ьееп ЮисЬесІ оп Ьу (Ье 
Ьгі§Ьі іЬе зсіепіізіз - ІеасЬегз М. Оеткоу, 3. Мугороізку), О. Виїоузкіу, 
С. УазЬсЬепко еіс.). Оп \уезіегп іеггіїогіез оґ ІІкгаіпе іііі 1939 рЬузісаІ есіисаііоп 
\уаз зиЬтіИесі Ьу патез оґ І. ВоЬегзкіу, 5. НаусіисЬок, Р. Ргапко, Т. Ргапко, 
О. Тузоузкіу апсі оіЬсгз. ТЬеіг ісіеаз оґ рЬузісаІ есіисаііоп «/еге іпігосіисесі іп іЬе 
герогі оґ іЬе ргоґеззог Зіерап НаусіисЬок «Іпґіиепсе оґ рЬузісаІ есіисаііоп оп 
сЬагасіег оґ оиг сЬіїсігеп» аі іЬе Рігзі Іікгаіпіап рес1а§о§іса1 соп§гезз іп 1935. 

ТЬе сопігіЬиІіоп оґ іЬе ои!зІапс1іп§ Іікгаіпіап ІеасЬегз іпю ґогтаїіоп апсі 
сіеуеіортепі оґ а зузіет оґ рЬузісаІ есіисаііоп, Ьізіогу оґ рЬузісаІ сиііиге із Ьеіп§ 
апаїузесі. ТЬе гоіе апсі уаіиез оґ асііуііу оґ іЬе іЬеогізіз оґ согрогаї есіисаііоп оґ іЬе 
біуеп регіосі іп зЬаріп§ оґ паїіопаї зузіет оґ рЬузісаІ есіисаііоп із §епегаіІ2есі. 

ТЬеге Ьаз Ьееп езІаЬіізЬесі іп а гезеагсЬ, іЬаІ іп зесопсі Ьаіґ оґ XIX - іп іЬе 
Ье§іппіп§ оґ XX сепіигу ресіа^одісаі тоуетеп і оп зиррогі оґ ісіеа оґ сопсіисііоп оґ 
ЬеаІіЬу \уау оґ Ііґе оґ сЬіїсігеп оґ зсЬооІ а§е Ьаз Ьееп ипгоііесі оп Іікгаіпіап 
Іеггіїогіез. Ргасіісаі асііуііу оґ ап рго^геззіуе риЬііс лаз сіігесіесі Ю геаіігаїіоп оґ 
іазкз оґ рЬузісаІ есіисаііоп аі аґіег-Ьоиг ііте, \УЬІСЬ \уаз тагкесі Ьу а уагіеіу оґ іЬе 
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соп(еп(з, зЬарез оґ ог§апІ2а(іоп оґ асііуііу апсі сіозе іпіегасііоп УУІІЬ оґґісіаі 
есіисаііопаї Ьосііез. 

ТЬе ез8епсе оГ рЬузісаІ есіисагіоп І8 зїаіесі, іп а (Ьезіз оп іЬе Ьазіз оґ а Ьегі1а§е ої 
[Ье ІІкгаіпіап [еасЬегз, зЬарез, ргіпсіріек, \уауз апсі шеіЬосіз \УЬІСЬ \уеге изесі іп [Ье 
зресіґіесі регіосі аге Ьеіп£ апаіу/есі. ТЬе Ііпк Ье(\уееп рориіагігагіоп оґ рЬузісаІ 
есіисаііоп, сііґґегепі азресіз оґ .чрогіз апсі геаіігаїіоп оґ паїіопаї ісіеа оп [Ье ІІкгаіпіап 
(еггіїогіез із Ьеіп§ сопґігшесі. ТЬе апаїузіз оґ [Ьеоге[іса1 апсі ргасіісаі шеапз оґ 
рЬузісаІ есіисаііоп \УЬІСЬ \УЄГЄ изесі Ьу (Ье ІІкгаіпіап рес1а§о§іса1 зсіепсе ґог а 
геаіігаііоп оґ Іазкз оґ рЬузісаІ есіисаііоп, а\уакепіп§ оґ па(іопа1 сопзсіоизпезз оґ 
уои(Ь Ьаз Ьееп ргезепіесі. 

Оепега1ігіп§ ргорегііез оґ оиг (еасЬегз іп а сіігесііоп оґ рЬузісаІ ес!иса(іоп, і( із 
песеззагу (о гесо§пІ7.е (Ьеіг ісіео1о§іса1 сіігесііопз іп рЬузісаІ есіисаііоп, УУЬІСЬ сіерепсі 
оп сопсііііопз оґ еросЬ, іп \УЬІСЬ (Ьеу сгеаіесі апсі оп а ІЄУЄІ ОҐ с1еуе1ортеп( оґ (Ье 
(Ьеогу апсі ргас(ісе оґ рЬузісаІ ес1иса(іоп. 1( із роззіЬІе (о СІІУІСІЄ сопсіісіопаїїу соЬог( 
оґ (Ье ои(8(апс1іп§ ІІкгаіпіап (еасЬегз, \УЬІСЬ \уогкес1 ироп а ^ие5^іоп оґ рЬузісаІ 
есіисаііоп, іп(о (Ье (еасЬегз оґ §епега1 есіисаііоп апсі оґ рЬузісаІ есіисаііоп. ТЬе Гігзі 
§гоир - зсіепііГіс хуогкегз, \УІІІСЬ сісуеіоресі ргоЬІешз оґ есіисаііоп оґ а Ьосіу опіу 
ґгасііопаїїу (К. ІІзЬупзкуі, О. ОикЬпоуусЬ, 3. Кизоуа апсі о(Ьегз). ТЬе зесопсі §гоир 
- (еасЬегз, \УЬІСЬ ри( іп ґгопі рЬузісаІ есіисаііоп іп а циезііоп оґ оґ Ьагтопіс 
сіеуеіортепі оґ (Ье регзоп, (о \уЬісЬ (Ьеу рау §геаІезІ аііепііоп іп іЬеіг ґіпсііп§з 
(І. І. ВоЬегзкіу, 5. НаусІисЬок, Е. 2агзкуі апсі оіЬегз). 

ТЬе гезиііз оґ а гезеагсЬ сап Ье изесі Ьу іЬе зсіепсе \УОгкегз, ІеасЬегз, зіисіепіз, 
ог§апІ2ЄГ5 оґ риЬІіс гпеазигез \УІІЬ (Ье ригрозе оґ оріітігаїіоп оґ ргосезз оґ рЬузісаІ 
есіисаііоп оґ уоиіЬ, ітргоуетепі оґ іЬє зЬарез апсі теїЬосІз оґ согрогаї есіисаііоп оґ 
сЬіМгеп апсі уоиіЬ, (гаіпіп§ оґ регзоппеї ґог ес1иса(іуе апсі зрогі асііуіііез оп §га8з-
г о о ( ІЄУЄІ. 

Кеушогсіз: рЬузісаІ есіисаііоп, Ьегііа§е оґ (Ье ІІкгаіпіап (еасЬегз, Ьізіогу оґ 
рЬузісаІ сиііиге, па(іопа! зуз(ет оґ рЬузісаІ есіиса(іоп. 

16. П Р И С Я Ж Н Ю К Станіслав Іванович. 
Розвиток фізичних якостей учнів початкових класів 

загальноосв ітньо ї школи (на прикладі сили і витривалост і ) : 
Дис . . . канд. фіз. вих.: 24 .00.02. - Львів , 2001. - 201 с. 

Дисертацію виконано у Київському національному 
університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти і 
науки України. 

Науковий керівник - к.пед.н., проф. Канішевський С.М. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 - Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення. 

В дисертації теоретично та експериментально обгрунтована диференційована 
методика удосконалення навчального процесу з метою підвищення ефективного 
розвитку фізичних якостей сили та загальної витривалості на уроках фізичної 
культури учнів 1-3 класів середньої загальноосвітньої школи. 

Ключові слова: розвиток фізичних якостей, сила та загальна витривалість, 
учні 1-3 класів, середня загальноосвітня школа. 
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Присижнюк С.И. Развитие физических качеств сильї и вьшосливости у 

учеников начальних классов общеобразовательной школи /на примере сили и 
вьшосливости/. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - Физическая культура, 
физическое воспитание разньїх групп населення. 

В диссертации теоретически и зкспериментально обоснована 
дифференцированная методика усовершенствования учебного процесса 
повьішения зффективности развития физических качеств сили и общей 
вьшосливости на уроках физической культури 1-3 классах средней 
общеобразовательной школи. Проведенньш анализ специальной научно-
методической литератури свидетельствует о том, что в настоящее время еще 
єсть незначигельное количество работ, которьіс посвящсньї методике развития 
сильї и общей вьшосливости детей 7-9 лет. 

Во введении обосновано актуальность проблеми, определена цель и задачи 
исследования, его обьект и предмет, описана научная новизна и практическое 
значение работн, а также личньїй вклад соискатсля. 

В первом разделе дан теоретический анализ научно-методической 
литератури по вопросам развития сили и общей вьшосливости у детей 7-9 лет. 
Проведенньш анализ научно-методической литературьі по данному вопросу 
свидетельствует, теоретиками и практиками за последние 20-30 лет прошлого 
столегия бьіло проведено значительное количество исследований по вопросам 
развития физических качеств у школьников разного возраста. Вместе с тем, 
большинство работ носвященьї развитию физических качеств детям, которьіе 
занимаются в спортивних школах ИЛИ же школьникам, которне занимаются в 
средней или старшей школе. Проблема развития сили и общей вьшосливости у 
детей 7-9 лет, изучена недостаточно. 

Во втором разделе «Методьі и организация исследований» содержит 
информацию о том, какие методи исследования бьіли применени, в частности: 
изучение и анализ научно-методической литератури; педагогическнс 
наблюдсния за учебньїм процессом; опрашивание; недагогическое тестирование 
с применением инструментальньїх методик, физиологичсские методи 
исследования; педагогический зксперимент; методи математической 
статистики. 

В работе раскрьгго значение физических качеств, в частности сили и 
вьшосливости в жизни и практической деятельности детей 7-9 лет. Определсньї 
параметри физических нагрузок во время проведення уроков физической 
культури в 1-3 классах общеобразовательной школи. 

Гіредложеньї средства и методи, показатели физических нагрузок на уроках 
физической культури для развития сильї и вьшосливости. Разработаньї 
дифференцированние методики и программн, которне содействуют развитию 
сили и обшей вьшосливости у детей 1-3 классов достоверно (Р<0,001) високому 
приросту показателей физической подготовленности, чем у их сверстников, 
которне на уроках физической культури занимались по общепринятой 
методике. Предложенная дифференцированная методика развития сили и общей 
вьшосливости учеников 1-3 классов базировалась на рациональном подборе 
физических упражнений и методов для развития силовьіх качеств, специальной 
и общей вьшосливости у детей 7-9 лет в различньїх зонах знергообеспечения 
работн во время учебного процесса. 
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физическая подготовленность, физическое развитие, физическое воспитание, 
функциональная деятельность. 

Ргізуа§Ьпик 8.1. РЬузісаІ аЬіІіііез сіеуеіортепі оґ іЬе Ргішагу зсЬооІ риріїз 
(оп іЬе ехатріе оґ зІгеп§іЬ апсі епсіигапсе). 

ГЬе Оіззегіаііоп ґог ОЬіаіпіп§ Сапсіісіаіе'з Ое§гее іп РЬузісаІ Есіисаііоп апсі 
5рогіз іп Зресіаіііу 24.00.02 - РЬузісаІ сиііиге, РЬузісаІ есіисаііоп оґ сііґґегепі 
§гоирз оґ рориіаііоп. 

Іп іЬезе із іЬеаІгісаІ апсі ехрегішепіаііу іЬе шеіЬосІ оґ ітргоуетепі оґ ІеасЬіп£ 
ргосезз із \уогкес1 апсі сііґґегепііаіесі, іЬе гізе оґ іЬе еґґісіепі сіеуеіортепі оґ 
рЬузісаІ зігаі§Ьі апсі Юіаі риріїз епсіигапсе іп іЬе 1-3 ґогтз аі рЬузісаІ 1гаіпіп§ 
Іеззопз аі зесопйагу зсЬоої. 

Кеу тогск: сііґґегепііаі рго§гатз, рЬузісаІ ргерагаїіоп, рЬузісаІ Ігаіпіп§, іЬе 
рЬузісаІ есіисаііоп, ґипсііопаї асііуіііез. 

17. С І Р Е Н К О Романа Романівна. 
Механізми формування взаємозв ' я зк ів фізичної та 

розумової працездатност і п ідлітк ів під впливом м ' я з о в о ї 
д іяльност і : Дис . . . канд. фіз. вих.: 24 .00.01. - Львів , 2001. -
198 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному 
інституті фізичної культури Державного комітету молодіжної 
політики спорту та туризму України. 

Науковий керівник - д.мед.н., проф. Сафронова Г.Б. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 - Олімпійський і професійний 
спорт. - Львівський державний інститут фізичної культури. - Львів, 2001 рік. 

Узагальнено та проаналізовано досвід теорії і практики юнацького спорту 
щодо методики комплексного контролю фізичної і розумової працездатності та 
відновних процесів у підлітків в умовах напруженої м'язової діяльності. 
Встановлено різницю у фізичному розвитку, фізичній та розумовій 
працездатності підлітків, що займаються та не займаються спортом (р<0,05), а 
також простежено динаміку взаємозв'язків фізичної та розумової працездатності 
впродовж року та їх забезпечення зі сторони серцево-судинної системи. 
Виявлено негативні компоненти механізму адаптації до фізичних навантажень, 
які проявляються у зниженні фізичної та розумової працездатності, 
різноманітних порушеннях на електрокардіограмі, у переході адаптивних 
взаємозв'язків у компенсаторні у весняний період та зникненні взаємозв'язків. 
Доведено доцільність використання методики комплексного контролю фізичної 
та розумової працездатності юних спортсменів з метою корекції тренувального 
процесу і запобігання негативним впливам напруженої м'язової діяльності на 
стан їхнього здоров'я. 

Ключові слова: юнацький спорт, фізична та розумова працездатність, м'язова 
діяльність, методика комплексного контролю, адаптація до фізичних 
навантажень. 
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8ігепко К.К. МесЬапізтз оґ ґогтіп§ іп(егсоппес(іоп8 оґ рЬузісаІ апсі тепіаі 
сарасіїіев ґог \уогк іп асіоіевсепіз ипсіег (Ье іпґіиепсе оґ тизсиіаг ас(іуі(у. -
Мапивсгір(. 

ТЬевів ґог а сапс1і(1а(е8 сіе^гее оп рЬузісаІ е(іиса(іоп апсі зропз, зресіаіііу 
24.00.01 - Оіугпріс апсі ргоґеззіопаї зроііз. - ЬУІУ з(а(е іпз(і(и(е оґ рЬузісаІ сиішге. -
ЬУІУ, 2001. 

ТЬе Ґіґ8( раг( оґ (Ье (Ьезіз "РЬузісаІ апсі шеп(а1 сарасі(іез оґ \Уогк іп айо1е8Сеп(5 
сп§а§есі іп іп(епзе шизсиїаг ас(іуі(у " апаіузез апсі §епега1ізез зсіеп(іґіс с1а(а аЬои( 
(Ьс сіупашісз оґ рЬузісаІ апсі шеп(а1 сарасі(іез оґ \уогк іп (Ье аппиаі сусіе оґ (гаіпіп§, 
сагсІіоЬешосІупатіс ргоуізіоп оґ рЬузісаІ сарасі(іез оґ \Уогк апсі ґипс(іопаІ Ьіоскз 
зіо\уіп§ с1о\уп ііз §го\у(Ь, аз \уеІ1 аз (Ье с1а(а аЬои( (Ье теп(аі сарасі(іез оґ \уогк оґ 
ас1о1езсеп(8 апсі і(з соппесііоп \УІ(Ь (Ье рЬузісаІ сарасі(іез ґог \уогк іп а§е азрес(. ГЬе 
іпуез(і$;а(іоп оґ 1і(ега(иге оп § І У Є П ргоЬіет ЗЬОЧУЗ (Ье іпзиґґісіепсу оґ зШсіуіпд (Ье 
тесЬапізгпз оґ с о т т о п ргоуізіоп оґ рЬузісаІ апсі теп(а1 сарасі(іе8 оґ даогк Ьу 
сагсііо-уазсиїаг зу8(ет, (Ьеіг сіупатісз с1игіп§ (Ье уеаг апсі ітроііапсе ґог (Ье 
гесоуегу оґ уоип§ зролзшеп, такіп£ (Ьет ЬеаКЬіег. 

ТЬе зесопсі раг( оґ (Ье (Ьезіз "Ог§апіза(іоп апсі те(ЬосІ8 оґ гезеагсЬ" сІезсгіЬез (Ье 
ехрегітеп( ог^апізагіоп, зиЬз(ап(іа(е8 (Ье зузіет оґ зирр1етеп(іп§ те(ЬосІ8 оґ 
гезеагсЬ апсі § І У Є З §епега1 іпґогта(іоп аЬош (Ье соп(іп§еп( оґ ас1о1езсеп(з Ьеіп§ 
ОЬЗЄГУЄСІ. 

ТЬе (Ьігсі рагі "СЬагас(егі8(ісз оґ рЬузісаІ сарасі(іез Гог \уогк апсі сагсііо-уазсиїаг 
зуз(ет іп ас1оІезсеп(з" З Ь О \ У З (Ье гези!(з оґ О\УП гезеагсЬ. ТЬеге \уеге ез{аЬ1ізЬе(1 (Ье 
реси1іагі(іез оґ рЬузісаІ сіеуе1ортеп(, (Ье гап§е апсі сЬап§ез оґ рЬузісаІ сарасі(іез ґог 
\УОгк оґ асі0іе5сеп(8 сіигіп^ а уеаг. ТЬе Ьі§Ьез( ІЄУЄІ О Ґ рЬузісаІ сарасіїіез ґог \уогк іп 
аи(итп \уаз ОЬЗЄГУЄСІ іп уиоп§ оагзтеп - 1592,53156,04 к§т /т іп , (Ье 1О\УЄЗ( - іп 
уоип§ \уа(ег-ро1о ріаегз - 1276,80±72,82 к§т /т іп . РЬузісаІ сарасіїіез ґог \уогк іп 
асіоіезсепіз поп-зроПзтеп \уаз 970,81±70,21 к§т /т іп , апсі \уаз сопзісіегаЬіу Іои/ег 
(Ьап (Ьа( оґ уоип§ зропзтеп. ТЬе Йесгеазе оґ рЬузісаІ аЬііі(у (о \Уогк іп уоип§ 
зропзтеп іп зргіп£ із ехріаіпесі Ьу іепзе асіаріаііоп оґ сагсііо-уазсиїаг зузіет (о 
Ігаіпіпд іоасіз Йигіп§ (Ьіз регіосі. Іп аи(итп уоип§ зропзтеп сіісі по( 8Ьо\у сііз(іпсІ 
іпсііса(іоп5 оґ Ьеаг( ас1ар(а(іоп (о рЬузісаІ іоасі, опіу зоте іпсіісез \УЄГЄ іп Ьо1іпег£Іс 
агеа апсі геПесІесІ іЬе іпіепзіґісаііоп оґ іЬе іпґіиепсе оґ іЬе Яоа(іп§ пегуе. Іп цепсгаї 
іЬе зі§пз оґ асіаріаііоп іп(еп8Іґіса(іоп \уеге з(геп§(Ьепесі іп зргіп§, апсі уоип^ \уо(ег-
роїо ріауегз ЗЬО\УЄС1 (Ье зідпз оґ ипге§и1а(ес1 туосагсііит Ьуросіупатісз, ассогсііп§ 
(о ЕСО апсі 5СО, (Ьа( сап Ье а гезиіі оґ оуегіоасііп^ (Ье Ьеаг( оп (Ье Ьаск§гоипсі оґ 
ауі(атіпозіз. Іп уоип§ 8рог(8теп (Ьеге у/аз ОЬЗЄГУЄСІ іп Ьо(Ь зеазопз рге-ра(о1о£Іс 
ЬгеасЬ оґ сопсіис{іуі(у апсі Ьеаг( теїаЬоІізт, тоз і Й^иепііу іЬе іпсотріеіе Ьіоскіп® 
оґ гі§Ьі ресіипсіе оґ іЬе Ніз Ьипсіїе. 

ТЬе ГоиПЬ рагі "Уаіиаііоп оґ тепіаі сарасіїіез ґог чуогк апсі ґипсііопаі з1а(е оґ 
зепзогу 8уз(етз іп ас1о1езсеп(8" соп(аіпз (Ье апаїузіз оґ (Ье сіупатісз оґ тепіаі 
сарасі(іез ґог \уогк іп (Ье ргосезз оґ рЬузісаІ 1оас1іп§. І( Ьаз Ьееп з(а(есі (Ьа( (Ье 
іпсіісез оґ с1і§Є8(іп§ уізиаі іпґогта(іоп апсі аЬз(гас( теп(а! ас(іопз оґ уоип§ зрог(зтеп 
\уеге зі§піґісап(1у ітргоуесі Йигіп§ а зсЬооІ уеаг. Оп (Ье соп(гагу, риріїз оґ Ьуіу 
зсЬооі № 21 Ьауе З Ь О \ У П (Ье (епсіепсу (о цгасіиаі сіесгеазе оґ іпсіісез оГ теп(а1 
сарасіїіез ґог у/огк и/ЬісЬ \УЄГЄ сопзісіегаЬіу \уогзе (Ьап (Ьозе оґ уоип§ зропзтеп 
(р<0,05). Зітііаг сіупатісз Ьаз Ьееп 8(а(есі іп 1еагпіп§ рго^гезз. Іп (Ье зесопсі Ьаіґ оґ 
(Ье зсЬооі уеаг (Ье рго§гезз оґ уоип§ зропзтеп - риріїз оґ Ь У І У Ь І § Ь ЗСЬООІ ОҐ 

рЬузісаІ сиішге у/аз ґог зиге (р<0,05) Ьі§Ьег (Ьап оґ зсЬооІсЬіМгеп оґ сопігої £гоир. 



44 
ТЬе ґіґіЬ рагі "Уаіиаііоп оґ іЬе іпіегсоппесііоп оґ іпсіісез оґ рЬузісаІ 

апсі тепіаі сарасіїіез ґог \УОгк апсі сагсііо-уазсиїаг зузіет іп асіоіезсепіз сіигіп§ а 
уеаг" апаїузез (Ье іпіег- апсі іпігазузіетіс соппесііоп Ьеішееп іЬе іпсіісез оґ рЬузісаІ 
апсі шепіаі сарасіїіез ґог \уогк апсі ґипсііопаї ЬеаП сопсііііоп. Оіґґегепі тесЬапізтз 
апсі Іурез оґ епзигіп§ (Ье аЬіІііу іо \уогк \уеге СІІЗСОУЄГЄСІ іп асіоіезсепіз Ьу теапз оґ 
іЬезе соппесііопз. \Уе сІізііп^иізЬесІ ґоиг сопуепііопаї іурез саііесі іп ассогсіапсе \УІ ІЬ 

рЬузіо1о§ісаі ргосезз Ьстосіупатіс, сагсііоЬіоеІесігіс, сагдіоге§и1аііУе, 
сагсііосіупатіс. ТЬеу аге сііґґегепі аз Іо іЬеіг сопіепі: шаіпіу сотрепзаіогу іп аиіигпп 
апсі адарііуе іп зргіп§. Опіу уоип§ \уаІег-ро!о ріауегз ЗЬОЧУЄСІ а сіесгеазе оґ 
асіаріаііоп гпесЬапізшз іп зргіп§ теапіп§ іпзиґГісіепі епзигіп§ рЬузісаІ сарасіїіез ґог 
\уогк Ьу сагсііо-уазсиїаг зузіет оґ іі тау Ье соппесіесі \ У І І Ь поп-асіеццаїв іоасіз. 
ТЬеге \уеге сіісоуегесі пе§аііуе сотропепіз оґ іЬе тесЬапізт оґ асіаріаііоп Іо 
рЬузісаІ Іоасі ЧУЬІСЬ сап Ье зееп іп іЬе сіесгеазе оґ рЬузісаІ апсі тепіаі сарасіїіез ґог 
\Уогк, сііґґегепі сЬап§ез оп ЕСС, іп Ігапзіїіоп оґ асіарііуе іпіегсоппесііоп іпіо 
сотрепзаіогу опез іп зргіп§ апсі іп сіізарреагапсе оґ іпіегсоппесііопз. 

Іп іЬе зіхіЬ рагі "Апаїузіз апсі §епега1ігаііоп оґ гезеагсЬ гезиііз" аіі іЬе сіаіа аге 
§гоиресі іп іЬгее Ьіоскз: іЬозе сопГігтіп§ ехізСіпд ргіпсіріез, іЬозе зирр1етепІіп§ ог 
ехрапсііп§ оіЬег аиіЬогз' іпґогтаїіоп апсі аЬзоіиІеіу пе\у опез оп іЬе § І У Є П ргоЬіет. 
Оиг іпуезіі§аііоп сопГігтз іЬаі §оіп§ іп ґог зрогіз сопзігіЬиіез іо іЬе іпсгеазе оґ таіп 
апіЬгоротеїгіс іпсіісез, іо іЬе § Г О У І П § оґ рЬузісаІ сарасіїіез ґог \Уогк, асііуізаііоп оґ 
тепіаі асііуііу, ґогтіп§ еагіу зІа§ез іп сіеуеІоріп§ а зрогі Ьеагі апсі Іо іЬе гізе оґ 
гезізіапсе оґ іееп-а§сгз' ог§апізт іо ипґауоигаЬіе ґасіогз оґ зиггоипсііп§8. Аз а гезиіі 
оґ іЬе іпуезіі^аііоп \УЄ Ьауе зіаіесі іЬе ресиїіагіїіез оґ ЕСО сЬап^ез, 
сагсІіоЬетосІупатісз, сагс1іоге§и1аііоп апсі сопігасііуе ґипсііоп оґ іЬе Ьеагі, аз \УЄ11 аз 
іЬе розіїіуе іпґіиепсе оґ ІПІЄПЗІУЄ тизсіе асііуііу оп іЬе рго^гезз оп іЬе Іееп-а^егз' 
іеагпіп£, аіі іЬезе зирріетепі ехізііп§ зсіепііГіс іпуезіі§аііопз. Биі ґог іЬе Гігзі і іте 
іЬеге Ьауе Ьееп ґоипсі тесЬапізтз оґ гесіисіп§ рЬузісаІ сарасіїіез ґог \уогк іп іееп-
а§егз іп а уеаг'з сусіе, Ігасесі іЬе сіупатісз оґ таіп ЗСО-рагатеїгез, саісиіаіесі 
іпіегзузіет апсі іпігазузіет соппесііопз Ьеі\уееп іпсіісез оґ рЬузісаІ, тепіаі 
сарасіїіез ґог \УОгк апсі ґипсііопаї Ьеагі сопсііііоп апсі ґоипсі тесЬапізтз оґ іЬеіг 
ґогтаїіоп. ТЬеге Ьаз аізо Ьееп ргорозесі а пе\у арргоасЬ Іо сотріех сііа^позіісз оґ 
рЬузісаІ апсі тепіаі сарасіїіез ґог \Уогк, сіеуеіоресі іпсііуісіиаі апсі §гоир рогігаііз оґ 
іпіегсоппесііопз оґ іЬезе рагатеїгез \ У Ь І С Ь епаЬіесІ іЬе сіізсоуегіпд оґ іЬе сЬагасіег оґ 
асіаріаііоп іо іпіепзе тизсіе асііуііу апсі ЄҐҐЄСІІУЄ теапз оґ ргеуепііп§ іЬе ЬгеасЬез іп 
Іееп-а§егз' ЬеаІіЬ. 

Кеу и>ог<Ь: уоип§з зрогі, рЬузісаІ апсі тепіаі сарасіїіез ґог \уогк, тизсиїаг 
асііуііу, теїЬосІз оґ сотріех сопігоі, асіаріаііоп ю рЬузісаІ Іоасіз. 

Сиренко Р.Р. Механизми формирования взаимосвязей физической и 
умственной работоспособности у подростков под влиянием мьішечной 
деятельности. - Рукопись. 

Диссертг'іия на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 - Олимпийский и 
профессиональньш спорт. - Львовский государственньїй институт физической 
культурьі и спорта. - Львов, 2001 год. 

Обобщен и проанализирован опьіт теории и практики использования 
методики комплексного контроля физической и умственной работоспособности 
в юношеском спорте, а также восстановительньїх процессов у подростков в 
условиях напряженной мьішечной деятельности. Установленьї различия в 
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физическом развитии, физической и умственной работоспособности 
подростков, которьіе занимаются и не занимаются спортом (р<0,05). ГІрослежена 
динамика взаимосвязей физической и умственной работоспособности в течение 
года, а также их обеспечение со сторони сердечно-сосудистой системи. 
Виявлень! отрицательние компоненти механизма адаптации к физичсским 
нагрузкам, которьіе проявляются в снижении физической и умственной 
работоспособности, разнообразннх нарушениях на злектрокардиограмме, в 
переходе адаптивних взаимосвязей в компенсаторние в весеннем периоде и 
исчезновении взаимосвязей. Доказана зффективность применения методики 
комплексного конгроля физической и умственной работоспособности юних 
спортсменов с целью коррекции тренировочного процесса и предупреждения 
огрицательннх воздействий напряженной мьішечной деятельности на состояние 
их здоровья. 

Ключевме слова: юношеский спорт, физическая и умственная 
работоспособность, мьішечная деятельность, методика комплексного контроля, 
адаптация к физическим нагрузкам. 

18. Ч Е Х О В С Ь К А Любов Ярославівна . 
Теоретико-методичні основи технолог і ї управління 

персоналом фізкультурних організацій: Дис . . . канд. фіз. вих.: 
24.00.02. - Львів , 2001. - 196 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному 
інституті фізичної культури Державного комітету молодіжної 
політики спорту та туризму України. 

Науковий керівник - к.пед.н., професор Жданова О.М. 

Дисертація (рукопис) на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 
фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 - Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення. - Львівський державний інститут 
фізичної культури, Львів, 2001 рік. 

Дисертаційне дослідження присвячене теоретико-методичним основам 
технології управління персоналом двох найрозповсюдженіших типів 
фізкультурних організацій: спортивних шкіл та оздоровчих клубів. 

Аналіз фахової літератури засвідчив актуальність і недостатню теоретичну 
та наукову розробку питань персонального менеджменту сфери фізичної 
культури. Показано місце і розкрито значення ефективної технології управління 
персоналом у діяльності фізкультурних організацій. 

Виявлено тотожності та відмінності у змісті складників кожного з аспектів 
технології управління персоналом у діяльності спортивних шкіл та оздоровчих 
клубів Львівської області. Встановлено, що керівництво оздоровчих клубів 
здійснює управління персоналом відповідно до сучасних вимог, а директори 
спортивних шкіл - дотримуються традиційних підходів. 

Розроблено і запропоновано методику аналізу та оцінки технології 
управління персоналом у фізкультурних організаціях, що дозволило виявити 
резерви для їх ефективності. Запропонована методика може бути використана у 
діяльності фізкультурних організацій різних форм власності. 
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Підвищення ефективності технології управління персоналом 

можливе лише за умови комплексного підходу, покладеного в основу імітаційної 
моделі для фізкультурних організацій. 

Ключові слова: спортивні школи, оздоровчі клуби, імітаційна модель 
технології управління персоналом фізкультурних організацій. 

Чеховская Л.Я. Теоретико-методические основьі технологии управлення 
персоналом физкультурньїх организаций. Рукопись. 

Диссертация (рукопись) на соискание ученой степени кандидата наук по 
физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - (Физическая 
культура, физическое воспитание разньїх групп населення). - Львовский 
государственньїй институт физической культури, Львов, 2001 год. 

В диссертационном исследовании освещеньї теоретико-методические 
вопросьі, которьіе касаются технологии управлення персоналом двух наиболее 
распросграненньїх типов физкультурньїх организаций: спортивних школ и 
оздоровительннх клубов. 

Проведенньш анализ специальной литератури свидетельствует о том, что на 
сегодняшний день значительное количество специальной отечественной и 
зарубежной литератури освещает различние аспекти управлення персоналом 
производственной и непроизводственной сфери. Теоретическая и научная 
разработка вопросов персонального менеджменте сфери физической культури 
иедостаточна. 

Во введении обоснована актуальность проблеми, определена цель и задачи 
исследования, его обьект и предмет, описан уровень научной новизни и 
практическое значение работи, а также личний взнос диссертанта. 

В первом разделе подан теоретический анализ литератури, описани зтапи 
развития теории управлення персоналом, сущность управлення персоналом 
("американская", "японская", "европейская" модели управлення персоналом), 
особенности функционирования физкультурньїх организаций в современних 
условиях, место современной технологии управлення персоналом в 
деятельности физкультурньїх организаций и актуальность ее внедрения. 

Во втором разделе описано содержание и процедура использования целого 
комплекса взаимодополняющих методов исследования. Описана организация 
исследования. 

В работе также раскрьіто значение зффективной технологии управлення 
персонала, которая била отмечена всеми группами респондентов - директоров и 
тренеров спортивних школ и оздоровительннх клубов. Установлено наличие 
расхождений в понимании сущности составних технологии управлення 
персоналом (р<0,05). Руководство оздоровительннх клубов, в основном, 
осуществляет управление персоналом в соответствии требований 
современности. Директора спортивних школ, в большинстве случаев, 
придерживаются традиционннх подходов к технологии управлення персоналом, 
которне сохранени со времен командно-административной системи. 

Определенн, с помощью специально разработанних "Классификатора-1" 
(включает функции видов деятельности) и "Классификатора-2" (включает види 
действий и характер каждой функции), обьеми управленческой деятельности, 
которне планировались и вьшолнялись. 

Разработана и предложена методика анализа и оценки технологии 
управлення персоналом физкультурньїх организаций позволяет виявить резерви 
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иовьішения ее зффективности. Она может бьіть использована в 
деятельности физкультурньїх организаций различньїх форм собственпости. 

Повьішение зффективности технологии управлення персоналом возможно 
лишь при условии комплексного подхода, которьій положен в основу 
имитационной модели зтого процесса в физкультурньїх организациях. Модель 
технологии управлення персоналом включает функции (аспекти технологии 
управлення персоналом), управленческие операции (составние каждого из 
аспектов), информационное обеспечение (содержание каждой составляющей) и 
результати (желаемое состояние каждого из аспектов технологии управлення). 

Основние результати диссертационного исследования внедреньї в 
деятельность 15 детско-юношеских спортивних школ Львовской областной 
ради физкультурно-спортивного общества профеоюзов "Украйна" и 5 
спортивних школ СКА-8 Западного оперативного командования; в деятельность 
оздоровительних клубов Ассоциации оздоровительного спорта г. Львова; 
дополнили современной информацией учебние курси "Управление 
деятельностью спортивних организаций" и "Управление физической культурой" 
для магистров и студснтов Львовского государственного института физической 
культури; легли в основу разработанних и апробированньїх тестових заданий 
учебного курса "Управление деятельностью спортивних организаций" для 
магистров Львовского государствснпого института физической культури. 

Ключевьіе слова: спортивние школи, оздоровительние клуби, имитационная 
модель технологии управлення персоналом физкультурньїх организаций. 

СЬекЬотска ЬуиЬоу. ТЬеогеїісаІ апсі МеіЬосіісаІ Вазез оґ гііе Зіаґґ Мапа§ешепі 
ТесЬпоІо^у іп РЬузісаІ Тгаіпіп§ Ог§апігаІіоп5. - Мапиїсіірі. 

ЗсіепііГіс Ве§гее Сапсіісіаіе оґ РЬузісаІ Есіисаііоп апсі Зрогі Зсіепсе ТЬезіз; 
зресіаіііу - 24.00.02 - РЬузісаІ сиііиге, рЬузісаІ есіисаііоп оґ сііґґегепі £гоирз оґ 
рориіаііоп. Ь У І У Зіаіе Іпзіііиіе оґ РЬузісаІ Сиііиге, Ь У І У 2001. 

ТЬе гезеагсЬ \уогк сіеаіз \УІ ІЬ іЬеогеїісаІ апсі шеіЬосІісаІ ресиїіагіїіез іЬе 
іесЬпо1о§у оґ зіаґґ шапа§ешепі іп оґ іЬе тозі рориіаг іурез оґ зрогі ог§апіхаііопз: 
іЬе зрогіз зсЬооїз апсі гесгеаііуе сІиЬз. ТЬе апаїузіз оґ ргоґеззіопаї Ііісгаїигс Ьаз 
ргоуесі іЬе іпзиґГісіепі зсіепііГіс еіаЬогаїіоп оґ ргоЬІетз сопсегпіп§ зіаґґ тапа§етепі 
іп іЬе зрЬеге оґ рЬузісаІ сиііиге. ТЬе гоїе апсі іЬе зі§піГісапсе оґ еґґесііуе зіаґґ 
тапа§етепі іесЬпоІо^у іп іЬе зрЬеге оґ рЬузісаІ сиііиге Ьауе Ьее ехріаіпесі. 

А11 азресі оґ зіаґґ тапа§етепІ ІесЬпо1о§у іп зрогІіп§ апсі гесгеаііопаі сІиЬз 
асііуіііез оґ Ь У І У ге§іоп Ьауе Ьееп апаїугесі. її Ьаз Ьееп соте оиі іЬе теапіп§ оґ 
ЄҐҐЄСІІУЄ ІесЬпо1о§у іп іЬе зіаґґ тапа§етепІ. її Ьаз Ьееп азсепаіпесі іЬаІ гесгеаііуе 
сІиЬз іеасіегз тапа§е іЬе зіаґґ ассогс1іп§ іо тосіегп сіетапсіз таіпіу, Ьиі зрогіз 
зсЬооїз Ьеасітазіегз кеер іЬе Ігасііііопаї теїЬосІз аі іЬе зате ііте. 

її Ьаз Ьееп еІаЬогаїесі апсі зи§§езіес1 зіаґґ тапа§етепі іесЬпо1о§у іп іЬе рЬузісаІ 
Ігаіпіп§ ог£апІ7.аІіопз. її §ауе ап оррогіипііу Іо ґіх іЬе гезегуез оґ'ііз еґґісіепсу 
ітргоуіп§. Оґґегесі теїЬосІісаІ Іііегаїиге сап Ье изесі іп іЬе асііуііу оґ рЬузісаІ 
Ігаіпіп§ ог^апіхаїіопз оґ сііґґегепі кіпсіз оґ ргорепу. 

ТЬе еГГісіепсу іпсгеазіп§ оґ зіаґґ тапа§етепІ іесЬпо1о§у із роззіЬІе опіу ипсіег 
іЬс сопсііііоп оґ сотріех арргоасЬ \УЬІСЬ із іЬе Ьазіз оґ ап ітіїаііуе тосіеі ґог 
рЬузісаІ 1гаіпіп§ ог§апігаІіопз. 

ТЬе таіп гезиііз оґ іпуезІі§аІіоп аге аррііесі іпіо ргасіісе оґ зрогіз зсЬооїз апсі 
гссгеаііуе сІиЬз. * 
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Кеу иіог(І5: іЬе зрогі зсЬооїз, іЬе гесгеаііуе сІиЬз, іЬе ітіїаііуе гпосіеі 

оГ хіаїї тападетєпі ІесЬпо1о§у ґог рЬузісаІ Ігаіпіп§ ог§апІ2аІіопз. 

19. Я Р Е М К О Марина Олександрівна . 
Вдосконалення швидкісно-силових якостей в ударних 

прийомах к ікбоксерів на етапі попередньої базової п ідготовки: 
Дис . . . канд. фіз. вих.: 24 .00 .01 . - Львів , 2001. - 226 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному 
інституті фізичної культури Державного комітету молодіжної 
політики спорту та туризму України. 

Науковий керівник - к.пед.н., доцент Линець М.М. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 - Олімпійський і професійний 
спорт. - Львівський державний інститут фізичної культури. - Львів, 2001 рік. 

Вивчено арсенал ударних прийомів, які застосовуються у змагальних 
поєдинках кікбоксерів. Визначено види ударних прийомів (поодиноких ударів 
руками і ногами та сполучень ударів), які застосовуються у змагальних 
поєдинках кікбоксерів частіше за інші. Досліджено силові та часові показники 
цих ударних прийомів при настановах "швидко" та "сильно" у кваліфікованих 
спортсменів та у кікбоксерів масових розрядів. Проаналізовано структуру 
статистичних взаємозв'язків між силовими та часовими показниками ударних 
прийомів при настановах "швидко" та "сильно". На підставі результатів 
досліджень розроблено методику вдосконалення швидкісно-силових якостей в 
ударних прийомах кікбоксерів. Експериментально доведено ефективність 
застосування запропонованої методики на етапі попередньої базової підготовки 
кікбоксерів масових розрядів. 

Ключові слова: кікбоксери, змагальні поєдинки, ударні прийоми, силові та 
часові показники ударних прийомів, швидкісно-силові якості, етап попередньої 
базової підготовки. 

Ітргоуетепі оґ іЬе зреесІ-зІгеп^іЬ циаііііез іп іЬе кіскЬохегз' Ь1о\уіп§ асііопз аі 
іЬе зІа§е оґ іЬе ргеїітіпагу Ьазіс ргерагаїіоп. - Мапизсгірі. 

ТЬезіз ґог оЬіаіпіп§ а зсіепііґіс сіе§гее оґ Сапсіісіаіе оґ зсіепсез іп рЬузісаІ 
ейисаііоп апсі зроп іп зресіаіііу 24.00.01 - Оіутріс апсі ргоґеззіопаї зрогі. - ЬУІУ 
Зіаіе РЬузісаІ Сиііиге Іпзіііиіе. - Ьуіу, 2001. 

Агзепаі оґ іЬе Ь1о\уіп§ асііопз, \УЬІСЬ аге аррііесі сіигіп§ кіскЬохегз' сотреііііуе 
Ьоиіз, Ьаз Ьееп зіисііесі. Кіпсіз оґ іЬе ЬІО\УІП£ асііопз (зіп§1е Ьапсі апсі іе§ Ь1О\УЗ, 

сотЬіпаРопз оґ іЬе Ьіошз), \УЬІСЬ аге іЬе тозі оґіеп аррііесі Ьу кіскЬохегз, Ьауе 
Ьееп сіеіегтіпесі. 8ігеп§іЬ апсі Ііте рагатеїегз оґ іЬе Ь ІО\УІП§ асііопз оґ іЬе 
кіскЬохегз оґ тазз саіе§огіез апсі оґ іЬе уиаііГіесІ кіскЬохегз \УІІЬ іЬе іпзіаііаііопз 
"ґазі" апсі "зІгоп§" Ьауе Ьееп Іпуезіі§а1ес1. Зігисіиге оґ іЬе іпіегсоппесііопз Ье[у,'ееп 
іЬе зІгеп§іЬ апсі Ііте рагатеїегз оґ іЬе Ь1о\уіп§ асііопз \УІІЬ іЬе іпзіаііаііопз "ґазі" 
апсі "зігоп§" Ьаз Ьееп апаіузесі. ТЬе теїЬосіз оґ іЬе ітргоуетепі оґ іЬе зреесі-
зІгеп§іЬ циаііііех іп іЬе кіскЬохегз' Ь1о\уіп§ асііопз Ьаз Ьееп еіаЬогаІесІ оп іЬе Ьазе 
оґ іЬе гезиііз оґ іЬе іпуезіідаїіопз. ТЬе еґйсіепсу оґ (Ье изіп§ оґ (Ье ргорозесі 
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теїЬосів аі Іііс 8Іа§е оґ іНе ргеїішіпагу Ьазіс ргерагаїіоп оґ іЬе кіскЬохеге оґ 
тазв саіе§огіе8 Нав Ьееп ехрегішепіаііу ргоуесі. 

Кеу могсіз: кіскЬохегв, сотреііііуе Ьоиі8, Ь1О\УІП§ асііопх, 8ігеп§іЬ апсі ііте 
рагатеїегз оґ іЬе Ь1о\уіп§ асііопа, 8реед-8Ігеп§іЬ циаііііек, 8Іа§е оґ іЬе ргеіітіпагу 
Ьазіс ргерагаїіоп. 

Яремко М.А. Совершенствование скоростно-силовьіх качеств в ударних 
приемах кикбоксеров на зтапе предварительной базовой подготовки. - Рукопись. 

Диссертация на соискание учеиой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 — Олимпийский и 
ирофессионапьньїй спорт. - Львовский государственньїй институт физической 
культурьі. - Львов, 2001 год. 

Диссертационная работа посвящена проблеме совершенствования 
специальньїх скоростно-силовьіх качеств, которие играют важную роль при 
внполнении ударних приемов в процессе соревновательной деятельности 
кикбоксеров. 

На начальном зтапе исследования изучен арсенал ударних приемов, которие 
применяются квалифицированньши кикбоксерами в процессе соревновательной 
деятельности. Установлено, что в соревновательних поєдинках чаще всего 
квалифицированние кикбоксерьі применяют прямие удари руками и крутовие 
удари (раунд-кик) ногами - одиночние, а также в двух- и трехударних 
сочетаниях. 

На следующем зтапе исследованьї силовие и временние показатели 
наиболее употребляемих ударних приемов при установках "бистро" и "сильно" 
у кикбоксеров массових разрядов и у квалифицированНьїх спортсменов, а 
именно: показатели сили ударов (одиночних и в сочетаниях) и показатели 
продолжительности временньїх интервалов между ударами в сочетаниях. 

В результате исследования одиночних ударов установлено, что при 
установке "сильно" показатели сили ударов ногами меньше, чем показатели 
сили ударов однойменними руками. Кроме зтого, при ударах руками 
наблюдается более високий уровень дифференцирования "сильного" и 
"бистрого" способов вьіполнения, чем при ударах ногами. 

Также проанализирована структура статистических взаимосвязей между 
силовими и временньїми показателями сочетании ударов руками и ногами и 
силовими показателями одиночних ударов при установках "бистро" и "сильно" 
у кикбоксеров разного уровня квалификации. В результате установлено, что при 
установке "бистро" силовие и временние показатели различннх ударних 
приемов (ударов руками и ударов ногами; одиночних ударов и сочетаний 
ударов; двухударньїх и трехударних сочетаний) являются более независимнми 
один от другого, чем при установке "сильно". Зта особенность становится более 
внраженной с повншением уровня спортивной квалификации кикбоксеров. В 
результате исследования также било установлено, что показатели сили ударов 
ногами в сочетаниях, независимо от установки и уровня квалификации, 
взаимосвязанн с показателями сили соответствующих одиночних ударов 
ногами. В отличие от зтого, между показателями сильї ударов руками в 
сочетаниях и показателями сили соответствующих одиночних ударов руками, 
значимая взаимосвязь отсутствует (кроме единичньїх случаев у кикбоксеров 
массовьіх разрядов). Силовие и временние показатели ударних приемов при 
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установке "сильно". Установлено, что при вьіполнении сочетаний типа "удар 
рукой - удар ногой" и "удар ногой - удар рукой" увеличение сильї первого удара 
сопровождается увеличением ггродолжительности временного интервала после 
него перед следующим ударом. 

Сопоставление силових и временних показателей ударньїх приемов у 
кикбоксеров с разньїм уровнем спортивной квалификации показало, что 
квалифицированньїе спортсменьї вьіполняют приемьі с более високими 
показателями сили ударов (одиночних и в сочетаниях), а также с меньшими 
временньїми интервалами между ударами в сочетаниях, по сравнению с 
кикбоксерами массовьіх разрядов. Также у квалифицированних спортсменов 
наблюдается более В И С О К И Й уровень дифференцирования "сильного" и 
"бистрого" способов нанесення ударов ногами. Таким образом в результате 
проведенньїх исследований били обнаружени резерви для повьішения уровня 
спортивного мастерства кикбоксеров массових разрядов. 

На основании полученньїх результатов била разработана методика 
совершенствования скоростно-силових качеств в наиболее употребляемьіх 
ударньїх приемах. Методика предусматривает вьіполнение упражнений, 
направленних на улучшение межмишечной координации в ударних приемах с 
дальнейшим іювншением уровня проявлений скоростно-силових качеств в них, 
при раздельном подходе к совершенствованию сочетаний ударов руками и 
ногами и совершенствованию одиночних ударов руками. Результати 
сравнительного педагогического експеримента, проведенного на третьем зтапе, 
свидетельствуют, что применение разработанной методики в учебно-
тренировочном процессе кикбоксеров массових разрядов на зтапе 
предварительной базовой подготовки позволяет достичь более вираженного 
улучшения силових и временних показателей ударних приемов, чем 
применение традиционной методики. 

Ключевьіе слова: кикбоксери, соревновательние поєдинки, ударние 
приеми, силовие и временньїе показатели ударньїх приемов, скоростно-
силовие качества, зтап предварительной базовой подготовки. 
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