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ВІД УКЛАДАЧА 
 

Бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій галузі фізичної 

культури та спорту є продовжуваним науковим виданням. Його мета – 

допомогти дослідникам, молодим науковцям у роботі з фондом 

авторефератів дисертацій бібліотеки Львівського державного університету 

фізичної культури. 

 До покажчика включено перелік авторефератів дисертацій як з 

основних спеціальностей галузі – 24.00.01 „Олімпійський і професійний 

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

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

13.00.04 „Теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування, 

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

галузей, дотичних до фізичної культури та спорту. 

 У покажчику представлено такі види видань: 

- автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук з різних галузей знань; 

- автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук з 

різних галузей знань. 

Бібліографічна інформація у покажчику згрупована за такими рубриками: 

1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. 

2. Теорія і методика спорту. 

3. Медико-біологічні проблеми фізичної виховання та спорту. 

4. Основи здоров’я. 

5. Фізична реабілітація. 

6. Педагогіка. 

7. Психологія. 

8. Спортивна термінологія. 

9. Види спорту. 



У межах рубрик бібліографічні описи розташовані в алфавітному 

порядку прізвищ авторів. Довідково-пошуковий апарат видання містить 

іменний покажчик, шифри спеціальностей, умовні скорочення 

Інформаційний період становить від 1965 до 2015 рр. 

У зв’язку з великим обсягом документальних джерел бібліографічне 

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

прізвищ авторів).  

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



ПСИХОЛОГІЯ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

 
Автореферати дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук: 

 
1. Алексеев А. В. 
Обучение методам саморегуляции в процессе подготовки спортсменов к 
соревнованиям : автореф. дис. … канд. пед. наук в форме науч. доклада : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки”; [спец.] „Общая психология” / Алексеев Анатолий Васильевич ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1987. – 24 с. 

Аннотация. Разработаны специальные методы саморегуляции, 
способствующие достижению конечной цели психической подготовки к 
соревнованиям. 
 Ключевые слова: саморегуляция, процесс подготовки, спортсмены, 
соревнования. 
 Анотація. Розроблені спеціальні методи саморегуляції, які сприяють 
досягненню кінцевої мети психічної підготовки до змагань.   

Ключові слова: саморегуляція, процес підготовки, спортсмени, 
змагання.  

Annotation. The special methods are developed self-regulations, cooperant 
achievement of ultimate goal of psychical preparation to the competitions.   

Key words: self-regulation, process of preparation, sportsmen, competitions. 
 
2. Артемчук О. Г. 
Психологічні особливості засвоєння екологічних понять учнями VI–IX класів 
: автореф. дис. … канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 „Педагогічна і вікова 
психологія” / Артемчук Ольга Григорівна ; УДПУ імені Михайла 
Драгоманова. – К., 1994. – 22 с. 

Анотація. Встановлено рівні залежності (високий, середній, низький) 
між частковими і загальними екологічними поняттями в процесі засвоєння їх 
учнями VI–IX класів. Теоретично обґрунтована та експериментально 
апробована ефективна методика формування екологічних понять в учнів VI–
IX класів. 

Ключові слова: екологічні поняття, психологічні особливості, учні. 
Аннотация. Установлены уровни зависимости (высокий, средний, 

низкий) между частичными и общими экологическими понятиями в процессе 
усвоения их учениками VI–IX классов. 

Ключевые слова: экологические понятия, психологические 
особенности, учащиеся. 

Annotation. The levels of dependence (high, middle, low) are set between 
partial and general ecological concepts in the process of mastering their students of 
VI–IX of classes.  



Key words: ecological concepts, psychological features, student. 
 
3. Бабаян А. А. 
Личностные факторы психической подготовки спортсмена к достижению 
высокого соревновательного результата (на примере тяжелой атлетики) : 
автореф. дис. … канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 „Общая психология” / 
Бабаян Арутюн Артаваздович ; НИИ ОПП. – М., 1984. – 25 с. 

Аннотация. Выявлены личностные показатели психической 
готовности тяжелоатлета к достижению высоких результатов в 
ответственных соревнованиях, раскрыты взаимосвязи в структуре 
психорегулирующего механизма готовности, разработаны 
модифицированные варианты интерпретации данных ряда методик. 

Ключевые слова: психологическая подготовка, спортсмены, 
соревновательный результат. 

Анотація. Виявлені особисті показники психічної готовності 
важкоатлета до досягнення високих результатів до відповідальних змагань, 
розкритий взаємозв'язок в структурі психорегулюючого механізму 
готовності, розроблені модифіковані варіанти інтерпретації даних низки 
методик.  

Ключові слова: психологічна підготовка, спортсмени, результат 
змагання. 

Annotation. The personality indexes of psychical readiness of tyazheloatleta 
are exposed to achievement of high results in responsible competitions, exposed 
intercommunication in the structure of psikhoreguliruyuschego mechanism of 
readiness, the modified variants of interpretation of information of row of methods 
are developed.  

Key words: psychological preparation, sportsmen, competition result. 
 

4.  Байрачний О. В. 
Психологічні показники у визначенні спортивного амплуа футболістів : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 
„Олімпійський і професійний спорт” / Байрачний Олег Васильович ; Нац.   
ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2009. – 19 с. 
 Анотація. Уперше кількісно визначені особистісні психологічні 
характеристики футболістів різного віку та спортивної кваліфікації з 
урахуванням ігрового амплуа; уперше встановлений характер взаємовпливу 
психофізіологічних і психологічних показників з кількісними данини 
змагальної діяльності футболістів різного амплуа. Уперше отримані дані 
порівняльного аналізу особистісних психологічних і психофізіологічних 
показників футболістів різної кваліфікації з урахуванням спортивного 
амплуа; уперше створені, на основі комплексної діагностики особистості 
футболістів високої кваліфікації, психологічні профілі спортивних амплуа. 
 Ключові слова: психологічні показники, спортивне амплуа, футболісти. 
 Аннотация. Установлено, что футболисты высокой квалификации, в 
зависимости от спортивного амплуа, достоверно различаются по целому ряду 



как психофизиологических (преобладающий тип темперамента, точность при 
работе, требующей сосредоточения внимания, концентрация при 
сосредоточении внимания, скорость переработки информации в зрительно-
двигательной системе), так и психологических (личностных) (выраженность 
различных направленностей мотивации, волевая активность, самоконтроль, 
самооценка, креативность мышления) показателей. 

Ключевые слова: психологические показатели, амплуа, футболисты. 
 Annotation. It is set that footballers of high qualification, depending on the 
sporting line of business, dostov³rno differentiate on a number of both 
psikhofiziologicheskikh (prevailing type of temperament, exactness during work, 
requiring the concentration of attention, concentration at the concentration of 
attention, speed of processing of information in the visile-motive system) and 
psychological (personality) (the expressed of different is napravlennostey 
motivations, volitional activity, self-control, self-appraisal, creative of thought) 
indexes.  

Key words: psychological indexes, line of business, footballers. 
 
5. Батурин Н. А. 
Влияние успеха и неудачи на функциональное состояние и результативность 
деятельности (на примере спортивной деятельности) : автореф. дис. … канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.01 „Общая психология” / Батурин Николай 
Алексеевич ; ЛГУ им. А. А. Жданова. – Л., 1979. – 23 с. 
 Аннотация. Научно определены понятия успеха и неудачи. 
Разработаны две методические процедуры, позволяющие искусственно 
создавать и регулировать величину успеха и неудачи. Выявлены 
специфические особенности изменения функционального состояния, 
происходящие под влиянием успеха и неудачи. Установлено, что неудача 
обладает большим, по сравнению с успехом, отсроченным влиянием на 
функциональное состояние при ожидании новой деятельности, связанной с 
достижениями. 
 Ключевые слова: успех, неудача, функциональное состояние, 
спортивная деятельность. 
 Анотація. Науково визначені поняття успіху і невдачі. Розроблено дві 
методичні процедури, що дозволяють штучно створювати і регулювати 
величину успіху і невдачі. Виявлені специфічні особливості зміни 
функціонального стану, що відбуваються під впливом успіху і невдачі. 
Встановлено, що невдача володіє великим, у порівнянні з успіхом, 
відтермінованим впливом на функціональний стан очікування нової 
діяльності, пов'язаної з досягненнями.   

Ключові слова: успіх, невдача, функціональний стан, спортивна 
діяльність. 

Annotation. The concepts of success and failure are scientifically certain. 
Two methodical procedures, allowing artificially to create and regulate the size of 
success and failure, are developed. Specific features are exposed changes of the 
functional state, what be going on under influence of success and failure. It is set 



that a failure possesses large, as compared to success, by the deferred influence on 
the functional state at expectation of new activity, related to achievements.   

Key words: success, failure, functional state, sporting activity. 
 
6. Бебешко Т. И. 
Повышение эффективности проявления характерологических и 
типологических свойств личности квалифицированных спортсменов в связи 
с решением задач психологической подготовки к соревнованиям : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки (включая методику лечебной 
физкультуры)” / Бебешко Татьяна Ивановна ; КГИФК. – К., 1983. – 22 с. 

Аннотация. Впервые раскрывается психологическая структура 
закрепившихся характерологических и типологических проявлений личности 
квалифицированных спортсменов в конкретных видах спорта и указываются 
научно обоснованные пути повышения эффективности этих проявлений. 
 Ключевые слова: типологические свойства личности, 
квалифицированные спортсмены, психологическая подготовка, 
соревнования. 
 Анотація. Уперше розкрита психологічна структура 
характерологічних і типологічних проявів особистості кваліфікованих 
спортсменів в конкретних видах спорту; науково обгрунтовані шляхи 
підвищення ефективності цих проявів.   

Ключові слова: типологічні властивості особистості, кваліфіковані 
спортсмени, психологічна підготовка, змагання. 
 Annotation. First the psychological structure of gainings a foothold 
kharakterologicheskikh and tipologicheskikh displays of personality of skilled 
sportsmen opens up in the concrete types of sport and the scientifically grounded 
ways of increase of efficiency of these displays are specified.   

Key words: topologic properties of personality, skilled sportsmen, 
psychological preparation, competitions. 
 
7. Бекаури И. В. 
Комплектование спортивных команд с различной формой организации 
совместной деятельности : автореф. дис. … канд. психол. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки”; [спец.] 19.00.01 „Общая психология” / Бекаури Ирина 
Владимировна ; ВНИИФК. – М., 1988. – 26 с. 
 Аннотация. Выделены три формы организации совместной 
деятельности спортивных команд и определены особенности совместно-
последовательной (легкоатлетические эстафеты 4×100м), совместно-
параллельной (экипажи в академической гребле), совместно-
комбинированной (баскетбол) моделей. Определены факторы, влияющие на 
эффективность комплектования спортивных команд с различной формой 
организации совместной деятельности. Выявлено влияние характера 
противодействия на эффективность комплектования спортивных команд. 



Определено влияние степени сходства-различия между партнерами по 
показателям физической, технической и психологической подготовленности 
на эффективность комплектования команд с различной формой организации 
совместной деятельности. 
 Ключевые слова: спортивные команды, форма организации, 
деятельность. 
 Анотація. Виокремлено три форми організації спільної діяльності 
спортивних команд і визначені особливості спільно-послідовних 
(легкоатлетичні естафети 4×100м), спільно-паралельних (екіпажі в 
академічному веслуванні), спільно-комбінованих (баскетбол) моделей. 
Визначені чинники, що впливають на ефективність комплектування 
спортивних команд з різною формою організації спільної діяльності. 
Виявлений вплив характеру протидії на ефективність комплектування 
спортивних команд. Визначений вплив ступеня схожості-відмінності між 
партнерами за показниками фізичної, технічної і психологічної 
підготовленості на ефективність комплектування команд з різною формою 
організації спільної діяльності.   

Ключові слова: спортивні команди, форма організації, діяльність. 
Annotation. Three forms of organization of joint activity of sporting 

commands are selected and features are certain joint-successive (track-and-field 
relay races 4×100), joint-parallel (crews are in a boat-racing), joint-combined 
(basket-ball) models. Factors, influencing on efficiency of completing of sporting 
commands with the different form of organization of joint activity, are certain. 
Influence of character of counteraction is exposed on efficiency of completing of 
sporting completing of sporting commands. Influence of degree of likeness-
distinction is certain between partners on the indexes of physical, technical and 
psychological preparedness on efficiency of completing of commands with the 
different form of organization of joint activity.   

Key words: sporting commands, form of organization, activity. 
 
8. Борщов С. М. 
Психофізична підготовка юних гімнастів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / 
Борщов Сергій Миколайович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2003. – 19 
с. 

Анотація. Запропоновано і обґрунтовано склад і структуру системи 
тестування психофізичної підготовленості юних гімнастів на етапі 
первинного відбору. 

Ключові слова: психофізична підготовка, тестування, гімнасти. 
Аннотация. Обоснованы состав и структура системы тестирования 

психофизической подготовленности юных гимнастов на этапе первичного 
отбора. 
 Ключевые слова: психофизическая подготовка, тестирование, 
гимнасты. 



Annotation. Composition and structure of the system of testing of 
psikhofizicheskoy preparedness of young gymnasts is grounded on the stage of 
primary selection.   

Key words: psychological-physical preparation, testing, gymnasts. 
 
9.  Бринзак С. С. 
Прогнозування психологічної сумісності спортсменів у команді (на прикладі 
ігрових видів спорту) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Бринзак Сава 
Савович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2009. – 20 с. 
 Анотація. Уперше встановлено типи психологічної сумісності 
спортсменів у команді, які дають змогу описати психологічний портрет 
представників кожного типу та характер стосунків між ними для 
прогнозування можливих проблем та побудови моделі психологічної 
сумісності спортсменів у команді. Уперше розроблено трирівневу модель 
психологічної сумісності спортсменів у команді, що дозволяє розглядати її 
прогнозування як засіб підвищення ефективності командної взаємодії та 
можливість коригувати систему підготовки команди відповідно до моделі 
психологічної сумісності спортсменів. 
 Ключові слова: психологічна сумісність, прогнозування, спортсмени, 
ігрові види спорту. 
 Аннотация. Впервые установлена типология совместимости 
спортсменов, показана связь уровня психологической совместимости с 
уровнем соревновательной деятельности команд, выявлены личностные 
качества, определяющие психологическую совместимость спортсменов, 
разработано трехуровневую модель психологической совместимости 
спортсменов и практические рекомендации относительно повышения 
командного взаимодействия спортсменов. 
 Ключевые слова: психологическая совместимость, прогнозирование, 
спортсмены, игровые виды спорта. 
 Annotation. Tipologiya of compatibility of sportsmen is first set, connection 
of level of psychological compatibility is rotined with the level of competition 
activity of commands, personality qualities, determining psychological 
compatibility of sportsmen, are exposed, the three-level model of psychological 
compatibility of sportsmen and practical recommendations is developed in relation 
to the increase of command co-operation of sportsmen.   

Key words: psychological compatibility, prognostication, sportsmen, 
 

10.  Випасняк І. П. 
Соціальна інтеграція глухих дітей на основі рухової активності : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Випасняк Ігор 
Петрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2007. – 18 с. 
 Анотація. Розширено уявлення про вплив українських народних 
рухливих ігор на рухову активність глухих школярів та розвиток їхніх 



психофізичних якостей. Виявлено ефективні методи і тести, які дозволяють 
визначити ступінь впливу рухової активності на фізичний і психічний стан 
школярів із порушенням слуху, а також встановити її оздоровчий, 
реабілітаційний та соціально-інтеграційний ефекти. Уперше розроблено і 
доведено ефективність авторської комплексної програми фізичного 
виховання школярів із порушенням слуху, спрямованої на посилення їх 
соціальної інтеграції. 
 Ключові слова: глухі діти, рухова активність, психофізичні якості, 
методи, тести. 
 Аннотация. В диссертационной работе представлены теоретические и 
экспериментальные основы коррекции психосоматического здоровья и 
двигательной сферы слабослышащих детей 14–17 лет с применением 
нетрадиционных средств физической культуры, исследована проблема 
формирования оптимального двигательного режима юношей с нарушениями 
слуха в условиях специальной школы, определены психологические 
характеристики оптимальные для социальной интеграции. 
 Ключевые слова: глухие дети, двигательная активность, 
психофизические качества, методы, тесты. 
 Annotation. In dissertation work theoretical and experimental bases of 
correction of psychosomatic health and motive sphere of slaboslyshaschikh 
children are presented 14–17 years with the use of untraditional facilities of 
physical culture, the problem of forming of the optimum motive mode youth is 
investigational with violations of ear in the conditions of the special school, 
psychological descriptions are certain optimum for social integration.   

Key words: deaf children, motive activity, psychological-physical qualities, 
methods, tests. 
 
11.  Височіна Н. Л. 
Самооцінка кваліфікованих шахістів та її вплив на результати спортивної 
діяльності : автореф. дис. …    канд.  наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Височіна Надія Леонідівна ; 
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2011. – 21 с. 

Анотація. Уперше виявлені, систематизовані і сформульовані якості, 
що притаманні сучасному кваліфікованому шахісту і проаналізований їх 
взаємозв'язок у процесі підготовки до спортивної діяльності; вперше 
визначені напрямки взаємозв'язку особистісних особливостей 
висококваліфікованих шахістів з проявом їх самооцінки. 
 Ключові слова: самооцінка, рівень домагань, спортсмени-шахісти. 

Аннотация. Диссертация посвящена проблеме влияния самооценки на 
эффективность соревновательной деятельности шахматистов высокой 
квалификации. Установленным является комплекс информативных 
показателей, которые характеризуют личность спортсмена-шахматиста и 
определена их приоритетная значимость в структуре его личности. 
Определены факторы влияния на эффективность соревновательной 
деятельности шахматистов высокой квалификации и рассмотрена их 



взаимосвязь. Выявлено влияние уровня самооценки на результативность 
игры шахматистов разной квалификации. Разработаны практические 
рекомендации и программа коррекции самооценки спортсменов-
шахматистов с учетом специфики их спортивной деятельности. Внедрена 
разработанная авторская технология коррекции самооценки в тренировочный 
процесс, шахматистов высокой квалификации как комплекс тренингових 
упражнений, направленный на повышение эффективности спортивной 
деятельности. 

Ключевые слова: самооценка, уровень притязаний, спортсмены-
шахматисты. 

Annotation. Dissertation is sanctified to the problem of influence of self-
appraisal on efficiency of competition activity of chess-players of high 
qualification. Set is a complex of Morming indexes which characterize personality 
of sportsman-(licss-player and their certain priority meaningrulness in the structure 
of his personality. The factors of influence on efficiency of competition activity of 
chess-players of high qualification are certain and their intercommunication is 
considered. Influence of level of self-appraisal is educed on effectiveness of game 
of chessplayers of different qualification. Practical recommendations and program 
of correction of self-appraisal of sportsmen are worked out- chess-players taking 
into account the specific of their sporting activity. The implementation of the 
worked out author's technology of correction of self-esteem in the process of 
taining highly skilled chess players as a set of training exercises aimed at 
improving the efficiency of sports activity. 

Key words: self-appraisal, level of claims, sportsmen-chess-players. 
 
12. Водлозеров В. М. 
Экспериментальное исследование действий человека-оператора, 
работающего в режиме слежения : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
В. М. Водлозеров ; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. − Л., 1965. – 17 с. 

Аннотация. Исследована деятельность, направленная на выполнение 
непрерывных перцептивно-моторных задач (в режиме слежения). 
 Ключевые слова: деятельность, перцепция, моторика. 

Анотація. Досліджена діяльність, направлена на виконання 
безперервних перцептивно-моторних завдань (у режимі стеження). 
 Ключові слова: діяльність, перцепція, моторика. 

Annotation. Activity, directed on implementation of continuous 
perceptivno-motor tasks, is investigational (in the mode of track).   

Key words: activity, perception, motorika. 
 
13. Гавриленко В. А. 
Экспериментальное исследование внимания у учащихся семи-восьми лет (на 
материале занятий физической культурой) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13734 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Гавриленко В. А. ; ТГУ.– Тарту, 1971.– 28 с. 



Аннотация. Исследована устойчивость, объем и распределение 
внимания учащихся первых классов при зрительном восприятии объектов и 
мышечно-двигательном восприятии собственных движений. 
 Ключевые слова: внимание, учащиеся, зрительное восприятие, 
движения. 

Анотація. Досліджена стійкість, обсяг і розподіл уваги учнів перших 
класів при зоровому сприйнятті об'єктів і м'язово-руховому сприйнятті 
власних рухів.   

Ключові слова: увага, учні, зорове сприйняття, рухи. 
Annotation. Stability, volume and distributing of attention of student A-

ones, is investigational at the visuognosis of objects and muscularly-motive 
perception of own motions.   

Key words: attention, student, visuognosis, motions. 
 
14. Гвоздецька С. В. 
Корекційна спрямованість занять з фізичного виховання старших 
дошкільників із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. … канд. наук 
з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Гвоздецька Світлана Володимирівна ; 
Харків. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2005. – 20 с. 

Анотація. Доведена ефективність авторської методики корекційних 
занять з фізичного виховання. 

 Ключові слова: фізичне виховання, дошкільнята, затримка психічного 
розвитку. 

Аннотация. Экспериментально обоснованы особенности физического, 
психического развития и физической подготовленности детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, дошкольники, задержка 
психического развития. 
 Annotation. The features of physical, psychical development and physical 
preparedness of children of senior preschool age are experimentally grounded 
time-lagged psychical development.   

Key words: physical education, under-fives, delay of psychical development. 
 
15. Генов Ф. 
Исследование мобилизационной готовности спортсмена перед выполнением 
спортивного действия (на материале тяжелой атлетики) : автореф. дис. … 
канд. пед. наук / Филипп Генов ; ГЦОЛИФК. – М., 1967. – 21 с. 

Аннотация. Экспериментально изучены основные факторы, имеющие 
значение для формирования мобилизационной готовности. 
 Ключевые слова: психологическая готовность, спортсмены, 
спортивное действие. 

Анотація. Експериментально вивчені основні чинники, що мають 
значення для формування мобілізаційної готовності.  

Ключові слова: психологічна готовність, спортсмени, спортивна дія. 



Annotation. Basic factors, mattering for forming mobilizational readiness, 
are experimentally studied.   

Key words: psychological readiness, sportsmen, sporting action. 
 
16.  Годлевський П. М. 
Самозахист як засіб фізичної та психологічної підготовки студенток 
спортивного учбового відділення вищих навчальних закладів : автореф. дис. 
… канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення” / Годлевський Петро 
Мечеславович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2011. – 17 с. 

Анотація. Уперше в практиці фізичного виховання досліджено 
ефективність використання методу навчання техніки спортивною виду 
„самозахисту” як засобу вдосконалення фізичної та психологічної підготовки 
студенток вищих навчальних закладів; вперше розроблено навчальну 
програму з фізичного виховання зі спортивною спрямованістю з урахуванням 
принципів жіночого самозахисту; визначено компоненти фізичного 
навантаження  і етапність навчання техніці  самозахисту.  

Ключові слова: самозахист, студентки, спортивне навчальне 
відділення, експериментальна група, контрольна група, фізична та 
психологічна підготовка, старші курси, навчальний процес. 

Аннотация. Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме 
– поиску новых технологий повышения физической подготовленности 
студенток старших курсов. В качестве эффективного способа решения 
данного вопроса, на основе анкетного опроса студенток, предлагается ввести 
в программу занятий спортивного учебного отделения нетрадиционный вид 
спорта „женская самозащита". Впервые сформировано программное 
содержание физического воспитания студенток в группах со спортивной 
направленностью: на основе принципов женской самозащиты разработана 
учебная программа на период учебы, методы и методические приемы, 
компоненты нагрузки, этапность обучения основам техники самозащиты. 
Внедрение в учебный процесс занятий по женской самозащите дало 
возможность повысить физическую подготовленность студенток, позволило 
использовать прогрессивную форму физического воспитания – спортивную 
специализацию и, на этой основе, решить в сложных условиях (отсутствия 
необходимого методического обеспечения и материальных условий 
проведения учебного процесса) поставленные в диссертации задачи – 
улучшить физическую подготовку молодого высококвалифицированного 
специалиста и способствовать овладению нормативных требований учебной 
программы, 

Ключевые слова: самозащита, студентки, спортивное учебное 
отделение, экспериментальная группа, контрольная группа, физическая и 
психологическая подготовка, старшие курсы, программное содержание, 
учебный процесс. 

Annotation. Introduction of self-defence training to educational process 
improved the physical qualification of students, allowed to use progressive forms 



of physical training–sport specialization. Assigned dissertation tasks such as 
physical training improvement of young high-qualified specialists and promotion 
to mastering of standards of educational programme were resolved in difficult 
conditions (absence of necessary methodological instruments and economic 
conditions of education process). During the work the development of separate 
psychosomatic and psychophysiological features of senior female students was 
investigated. Range of individual variation of psychophysical status which based 
on functional range of cardiovascular and respiratory systems, physical training 
and different volume of motion of 3–4 years female students who doesn't go in for 
sports was determinated. Influence of regular sport training on high range results in 
experimental groups is deserved attention because they display mental 
overactivity. The work results may be recommended for accelerated physical 
training of female students in educational process in higher schools non-physical 
profile. 

Key words: self-defence, female students, sport educational department, 
experimental group, control group, physical and psychological training, senior 
courses, programme content, educational process.  

 
17. Голенкова Ю. В. 
Саморегуляція як фактор формування майбутніх вчителів фізичної культури : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. культури та спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Голенкова 
Юлія Валеріївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2011. – 20 с. 

Анотація. Уперше обґрунтовано необхідність використання прийомів 
саморегуляції як фактора професійної підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури;  експериментально перевірено вплив застосування 
прийомів саморегуляції на психофізіологічний стан і рівень успішності 
навчання студентів факультету фізичного виховання; встановлено 
доцільність застосування прийомів саморегуляції в процесі професійного 
удосконалення молодих вчителів фізичної культури. 

Ключові слова: саморегуляція, фізична культура, учитель, студент. 
Аннотация. В диссертации впервые обоснована необходимость 

использования приемов саморегуляции как фактора профессиональной 
подготовки будущих учителей физической культуры. Экспериментально 
проверено влияние применения приемов саморегуляции на 
психофизиологическое состояние и уровень успешности обучения студентам 
факультета физического воспитания и установлена целесообразность 
применения приемов саморегуляции в процессе профессионального 
усовершенствования молодых учителей физической культуры.  

Ключевые слова: саморегуляция, физическая культура, учитель, 
студент. 

Annotation. Thesis research deals with analysis of influence of modes and 
methods of selfregulation on psychical state and physical efficiency of students of 
physical culture faculty and young physical culture teachers. Obtained data testify 
to possibility feeling better increasing the level of activity and mood by using 



methods of selfregulation. It was shown, that its use promotes increasing resistance 
to the action of shock making mobilizing psychics reducing frequency of appearing 
of psychosomatic and psychovegetative disturbing. Mastery and making good use 
of methods of selfregulation stimulate positive influence on physical efficiency and 
on the indices of maximum oxygen use and so promote the possibility of students 
to realize themselves in educational activity and physical culture teachers in 
performing their professional duties. The physical culture teachers who have used 
selfregulation methods reached normalization in regulation of cardio-vascular 
system and got opportunity for full value course of rehabilitation processes. In this 
way the use of selfregulation methods optimizes student's educational activity and 
professional activity of physical culture teachers. 

Key words: selfregulation, physical culture, teacher, student. 
 
18.  Горбунов Г. Д. 
Влияние физических нагрузок на психические процессы (на материалах 
исследования пловцов) : автореф. дис. … канд. пед. наук / Г. Д. Горбунов ; 
ЛОЛГУ им. А. А. Жданова. – Л., 1967. – 20 с. 

Аннотация. Изучена динамика изменений сенсомоторных реакций, 
внимания, памяти, мышления, а также информационного поиска под 
влиянием различных по объему и интенсивности физических нагрузок.  
 Ключевые слова: физические нагрузки, психические процессы, 
пловцы. 

Анотація. Вивчена динаміка змін сенсомоторних реакцій, уваги, 
пам'яті, мислення, а також інформаційного пошуку під впливом різних за 
обсягом і інтенсивності фізичних навантажень.    

Ключові слова: фізичні навантаження, психічні процеси, плавці. 
Annotation. The dynamics of changes of sensomotor reactions is studied, 

attention, memory, thought, and also informative search under influence different 
on volume and intensities of the physical loadings.    

Key words: physical loadings, psychical processes, swimmers. 
 
19. Григорьянц И. А. 
Исследование особенностей и путей совершенствования регуляции внимания 
в связи с выполнением соревновательных действий в спортивной гимнастике 
: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Григорьянц Имэлс 
Абрамович ; ВНИИФК. – М., 1976. – 20 с. 

Аннотация. Обоснованы психолого-педагогические пути 
совершенствования способности к сосредоточению внимания в процессе 
подготовки к выполнению соревновательных действий. 
 Ключевые слова: регуляция внимания, соревновательные действия, 
спортивная гимнастика. 

Анотація. Обґрунтовані педагогічні для психологотипу шляхи 
вдосконалення здібності до зосередження уваги в процесі підготовки до 
виконання змагальних дій.   



Ключові слова: регуляція уваги, змагальні дії, спортивна гімнастика. 
Annotation. The psychological-pedagogical ways of perfection of capacity 

are grounded for the concentration of attention in the process of preparation to 
implementation of competition actions.   

Key words: adjusting of attention, competition actions, sporting gymnastics. 
 

20. Гусак О. Д. 
Формування психофізичної готовності військовослужбовців аеромобільних 
підрозділів до професійної діяльності у процесі фізичної підготовки : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Гусак 
Олександр Дмитрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2012. – 20 с. 
 Анотація. Уперше розроблено програму формування психофізичної 
готовності військовослужбовців аеромобільних підрозділів до професійної 
діяльності під час занять із подолання перешкод, що передбачає поетапну 
побудову таких занять, ураховує термін служби військовослужбовців 
аеромобільних підрозділів, сприяє моделюванню небезпечних ситуацій для 
підвищення здатності впевнено діяти у бойовій обстановці; уперше виявлено 
залежність психофізичного стану військовослужбовців від результатів 
подолання смуги перешкод, взаємозв'язок між рівнем виконання вправ такої 
спрямованості та готовністю військовослужбовців аеромобільних підрозділів 
до професійної діяльності. 
  Ключові слова: аеромобільні підрозділи, військовослужбовці, 
психофізична готовність, програма, подолання перешкод, екстремальні 
умови. 

Аннотация. Впервые разработана программа формирования 
психофизической готовности военнослужащих аэромобильных 
подразделений к профессиональной деятельности во время занятий по 
преодолению препятствий, которая предусматривает поэтапное построение 
таких занятий, учитывает срок службы военнослужащих аэромобильных 
подразделений и обеспечивает моделирование опасных ситуаций для 
повышения возможности уверенно действовать в боевой обстановке; 
определена зависимость психофизического состояния военнослужащих от 
результатов преодоления полосы препятствий, взаимосвязь между уровнем 
выполнения упражнений такой направленности и готовностью 
военнослужащих аэромобильных подразделений к профессиональной 
деятельности; дальнейшее развитие получили знания об организации и 
проведении прикладной физической подготовки военнослужащих 
Сухопутных войск, воздействия занятий физическими упражнениями на их 
психологическую подготовленность и профессиональную готовность к 
выполнению учебно-боевых задач. 

 Ключевые слова: аэромобильные подразделения, военнослужащие, 
психофизическая готовность, программа, преодоление препятствий, 
экстремальные условия. 



Annotation.  The scientific novelty of the received results is in the 
following: it is worked out the program of formation of psycho-physical readiness 
of servicemen of airmobile subdivisions to professional activity while overcoming 
of obstacles, which provides step-by-step building of exercises, takes account of 
the term of service of servicemen of airmobile subdivisions and provides modeling 
dangerous situations which strengthens ability to operate confidently in combat 
situation; it is exposed the dependence of psychophysical condition of servicemen 
on the results of overcoming obstacle course, the dependence between trainings in 
overcoming of obstacles and professional readiness of servicemen of airmobile 
subdivisions; further development gets the knowledge about the organization and 
carrying out of applied physical training of servicemen of the Armed Forces and 
influence of physical training on their psychological and professional readiness to 
fulfill study-battle tasks; it is confirmed the facts of low level of physical training, 
functional abilities, physical training selectees, insufficient effectiveness of content 
of operating system of physical education in military units for preparation to 
activities in difficult physical and psychological conditions and positive influence 
of physical training on effectiveness of formation of mental qualities of 
servicemen. 

Key words: airmobile subdivisions, servicemen, psychophysical readiness, 
program, overcoming of obstacles, extreme conditions. 
 
21. Гуменюк Н. П. 
Исследование особенностей психической регуляции движений и действий 
человека в связи с константностью двигательных восприятий : автореф. дис. 
… канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 „Общая психология” / Гуменюк 
Николай Петрович ; НИИ психол. УССР. – К., 1974. – 26 с. 

Аннотация. Изучены пути достижения адекватного соотношения 
между восприятием двигательного акта и отображенной в нем структурой 
движений в зависимости от смысловой структуры и состояния утомления 
человека, а также выяснены условия формирования образа биомеханических 
рациональных форм движений. 
 Ключевые слова: психическая регуляция, движения, действия 
человека, двигательные восприятия. 

Анотація. Вивчені шляхи досягнення адекватного співвідношення між 
сприйняттям рухового акту і структурою рухів залежно від смислової 
структури і стану втоми людини, а також з'ясовані умови формування 
біомеханічних раціональних форм рухів.   

Ключові слова: психічна регуляція, рухи, дії людини, рухові 
сприйняття. 

Annotation. The ways of achievement of adequate betweenness are studied 
by perception of motive act and structure of motions represented in him depending 
on a semantic structure and state of fatigue of man, and also the terms of forming 
of appearance of biomechanics rational forms of motions are found out.   

Key words: psychical adjusting, motions, actions of man, motive 
perceptions. 



22. Гучетлев Р. Р. 
Влияние тренировочных нагрузок на суточную динамику психических 
процессов спортсменов : автореф. дис. … канд. психол. наук : [спец.] 19.00.02 
„Психофизиология” / Гучетлев Руслан Рашидович ; ЛОЛГУ им. 
А. А. Жданова. – Л., 1985. – 14 с. 

Аннотация. Экспериментально обоснована перестройка дневной 
динамики психических функций у спортменов с помощью физической 
нагрузки, что позволило выявить некоторые особенности адаптации и 
реадаптации по исследованным функциям. Показаны различия в быстроте 
перестройки дневной динамики психических функций в зависимости от 
выраженности свойства „подвижность-инертность” нервной системы и 
величины физических нагрузок. 
 Ключевые слова: тренировочные нагрузки, суточная динамика, 
психические процессы, спортсмены. 

Анотація. Експериментально обґрунтована перебудова денної 
динаміки психічних функцій у спортменов за допомогою фізичного 
навантаження, що дозволило виявити деякі особливості адаптації і 
реадаптації досліджених функцій. Показані відмінності швидкості 
перебудови денної динаміки психічних функцій залежно від вираженості 
властивості „рухливість-інертність” нервової системи і величини фізичних 
навантажень.   

Ключові слова: тренувальні навантаження, добова динаміка, психічні 
процеси 

Annotation. Re-erecting of daily dynamics of psychical functions is 
experimentally grounded at sportmenov by the physical loading, that allowed to 
expose some features of adaptation and readaptacii on investigational functions. 
Distinctions are rotined in the quickness of re-erecting of daily dynamics of 
psychical functions depending on expressed of property „mobility-sluggishness” of 
the nervous system and size of the physical loadings.   

Key words: trainings loadings, day's dynamics, psychical processes, 
 

23. Давидова О. М. 
Стан властивостей основних нервових процесів, функцій пам’яті та уваги в 
учнів старшого шкільного віку : автореф. дис. … канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.13 „Фізіологія людини і тварин” / Давидова Олена Матвіївна ; КГУ. – 
К., 1996. – 20 с. 

Анотація. Обґрунтовано, що успішність навчання старшокласників 
залежить від функціональної рухливості та сили основних нервових процесів, 
а також деяких параметрів пам’яті та уваги. 

Ключові слова: нервові процеси, функція памяті, увага, учні старшого 
шкільного віку. 

Аннотация. Обосновано, что успеваемость обучения 
старшеклассников зависит от функциональной подвижности и силы 
основных нервных процессов, а также от параметров памяти и внимания. 



 Ключевые слова: нервные процессы, функция памяти, внимание, 
учащиеся старшего школьного возраста. 

Annotation. It is grounded, that progress of teaching of senior pupils 
depends on functional mobility and force of basic nervous processes, and also from 
the parameters of memory and attention.   

Key words: nervous processes, function of memory, attention, student senior 
school age. 
 
24. Двали Г. М. 
К психологии спортивных соревнований : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
Г. М. Двали ; ТГУ. – Тбилиси, 1963. – 27 с. 

Аннотация. Экспериментально обоснованы типологические 
особенности личности спортсмена и их значение для спортивного успеха 
типа темперамента – типа нервной системы. 
 Ключевые слова: спортивные соревнования, психология, темперамент. 

Анотація. Експериментально обґрунтовані типологічні особливості 
особистості спортсмена і їх значення для спортивного успіху типу 
темпераменту – типу нервової системи.   

Ключові слова: спортивні змагання, психологія, темперамент. 
Annotation. The tipologicheskie features of personality of sportsman and 

value for sporting success of type of temperament are experimentally grounded – 
type of the nervous system.   

Key words: sporting competitions, psychology, temperament. 
 

25. Дзагоев М. Г. 
Формирование коллектива студенческой группы при подготовке 
специалистов по физической культуре и спорту : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Дзагоев Мурат Георгиевич ; ГЦОЛИФК. − М., 
1989. – 18 с. 

Аннотация. Определены факторы, характеризующие взаимосвязь 
сформированности коллектива студентов и успешности подготовки в нем 
специалистов по тяжелой атлетике. 
 Ключевые слова: коллектив, студенты, психология, подготовка. 

Анотація. Визначені чинники, що характеризують взаємозв'язок 
сформованості колективу студентів і успішності підготовки фахівців з важкої 
атлетики.   

Ключові слова: колектив, студенти, психологія, підготовка. 
Annotation. Factors, characterizing intercommunication of formed of 

collective of students and success of preparation in him of specialists on heavy 
athletics, are certain.   

Key words: collective, students, psychology, preparation. 
 
 
 



26. Диас Рафаэль Инуфио. 
Исследование психической готовности к непосредственному выполнению 
двигательного действия (на материалах изучения спортсменов) : автореф. 
дис. … канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 „Общая психология” / Рафаэль 
Инуфио Диас ; ЛОЛГУ им. А. Жданова. – Л., 1977. – 22 с. 

Аннотация. Установлено соотношение субъективных и объективных 
признаков готовности к непосредственному выполнению действия в 
сопоставлении с достигаемым результатом действия. Выявлены некоторые 
центрально-мозговые и периферические механизмы, характеризующие 
момент готовности. 
 Ключевые слова: психическая готовность, двигательные действия, 
центральные, мозговые, периферические механизмы. 
 Анотація. Встановлені співвідношення суб'єктивних і об'єктивних 
ознак готовності до безпосереднього виконання дії з результатом дії, що 
досягається. Виявлені деякі центрально-мозкові і периферичні механізми, що 
характеризують момент готовності.   

Ключові слова: психічна готовність, рухові дії, центральні, мозкові, 
периферичні механізми. 

Annotation. Correlation of subjective and objective ready flags is set to 
direct implementation of action in comparison with the arrived at result of action. 
Some central-cerebral and peripheral mechanisms, characterizing the moment of 
readiness, are exposed.   

Key words: psychical readiness, motive actions, central, cerebral, peripheral 
mechanisms. 
 
27. Дмитриев А. П. 
Управление конфликтами в процессе подготовки квалифицированных 
футболистов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Дмитриев Андрей Павлович ; 
ОГИФК. – Омск, 1991. – 19 с. 

Аннотация. Выявлены основные приемы и средства предупреждения 
и разрешения конфликтных воздействий в футбольной команде, что 
позволило впервые предложить тренерам эффективные приемы управления 
конфликтами с учетом характерологических особенностей каждого 
футболиста. 

Ключевые слова: конфликт, процесс подготовки, футболисты. 
Анотація. Виявлені основні прийоми і засоби запобігання конфліктних 

дій у футбольній команді, що дозволило вперше запропонувати тренерам 
ефективні прийоми управління конфліктами з врахуванням 
характерологічних особливостей кожного футболіста.  

Ключові слова: конфлікт, процес підготовки, футболісти. 
Annotation. Basic receptions and facilities of warning and permission of 

conflict influences are exposed in a soccer command, that allowed first to offer to 



the trainers the effective receptions of management conflicts taking into account 
the kharakterologicheskikh features of every footballer.  

Key words: conflict, process of preparation, footballers. 
 

28. Захаров А. Д. 
Формирование состояния психической готовности лыжника-гонщика к 
соревнованию : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.734 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
А. Д. Захаров ; ГЦОЛИФК. – М., 1970. – 19 с. 

Аннотация. Экспериментально обоснована психологическая 
подготовка лыжников к соревнованию. 
 Ключевые слова: психическая готовность, соревнования, лыжники. 

Анотація. Експериментально обґрунтована психологічна підготовка 
лижників до змагання.   

Ключові слова: психічна готовність, змагання, лижники. 
Annotation. Psychological preparation of skiers is experimentally grounded 

to the competition.   
Key words: psychical readiness, competitions, skiers. 
 

29. Захид Г. 
Исследование психологических особенностей чувства дистанции у 
фехтовальщиков : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория 
и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Захид Г. ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1972. – 27 с. 

Аннотация. Обосновано, что изучение „чувства дистанции” у 
фехтовальщиков связано с дальнейшим повышением уровня спортивного 
мастерства, раскрыта психологическая структура „чувства дистанции”. 
 Ключевые слова: психологические особенности, чувство дистанции, 
фехтовальщики. 

Анотація. Обґрунтовано, що вивчення „відчуття дистанції” у 
фехтувальників пов'язане з подальшим підвищенням рівня спортивної 
майстерності, розкрита психологічна структура „відчуття дистанції”. 
 Ключові слова: психологічні особливості, відчуття дистанції, 
фехтувальники. 

Annotation. It is grounded, that the study of „sense of distance” for fencers 
is related to the further increase of level of sporting trade, the psychological 
structure of „sense of distance is exposed”.   

Key words: psychological features, sense of distance, fencers. 
 
30. Іщенко І. А. 
Психологічне забезпечення професійної придатності футбольних арбітрів до 
діяльності в особливих умовах : автореф. дис. … канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.09 „Психологія діяльності в особливих умовах” / Іщенко Ірина 
Анатоліївна ; Нац. ун-т оборони України. – К., 2012. – 20 с. 



Анотація. Уперше представлено систему психологічного забезпечення 
професійної придатності футбольних арбітрів; здійснено професіографічний 
аналіз професійної діяльності футбольних арбітрів; визначено специфічні 
умови професійної діяльності, які характеризують їх як особливі; 
обґрунтовано, розроблено й апробовано методичний апарат дослідження 
основних компонентів придатності футбольних арбітрів до професійної 
діяльності. 

Ключові слова: психологічне забезпечення, професійна придатність, 
футбольні арбітри, індивідуально-психологічні особливості, емоційно-
вольова, комунікативна сфери, професіограма, психодіагностика. 

Аннотация. В диссертации представлены теоретико-методологические 
и практические результаты исследования, направленного на решение 
актуальной проблемы – психологического обеспечения профессиональной 
пригодности футбольных арбитров. На основании анализа условий и 
особенностей профессиональной деятельности футбольных арбитров и 
разработанной профессиограммы установлены блоки факторов, которые 
негативно влияют на профессиональную деятельность: социально-
психологические, специфические, естественные, социальные и 
функциональные. Обоснован и апробирован информативный 
психодиагностический инструментарий, благодаря которому эмпирически 
определены профессионально важные качества, детерминирующие 
профпригодность футбольных арбитров в мотивационной, эмоционально-
волевой и коммуникативной сферах. Определены уровни сформированности 
основных компонентов пригодности футбольных арбитров к 
профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: психологическое обеспечение, профессиональная 
пригодность, футбольные арбитры, индивидуально-психологические 
особенности, эмоционально-волевая, коммуникативная сферы, 
профессиограмма, психодиагностика. 

Annotation. On the basis of the analysis of the terms and peculiarities of 
professional activity of soccer arbiters and developed professiograme, blocks of 
factors have been set up which negatively influence on professional activity, 
among them there are socio-psychological, specific, natural, social and functional. 
Informative psycho-diagnostic set of instruments was based and tested, owing to 
this, professionally important features are empirically defined which determine 
suitability of soccer arbiters in motivational, emotional, volitional and 
communicative spheres. It was proved that approbation and introduction of the 
developed system of means and tools of psychological support positively influence 
subjective- figurative, operational, mental and motivation-volitional components of 
suitability of soccer arbiters. 

Key wоrds: psychological support, professional suitability, soccer arbiters, 
individual-psychological peculiarities, emotional-volitional, communicative 
spheres, professiograme, psycho-diagnostics. 
 
 



31. Казачкова С. М. 
Особенности восприятия коллектива школьниками разного пола и возраста : 
автореф. дис. … канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 „Педагогическая и 
возрастная психология” / Казачкова Светлана Михайловна ; НИИ психол. 
УССР. – К., 1988. – 16 с. 

Аннотация. Впервые получены разнообразные и 
дифференцированные данные о специфике восприятия коллективистских 
отношений у девочек и мальчиков, у детей разного возраста с IV по Х классы 
школы включительно. 
 Ключевые слова: коллектив, отношения, дети разного возраста. 

Анотація. Уперше отримані різнобічні і диференційовані відомості 
щодо специфіки сприйняття колективних стосунків між дівчатками і 
хлопчиками, у дітей різного віку з IV по Х класи школи включно.   

Ключові слова: колектив, стосунки, діти різного віку. 
Annotation. Various and differentiated information is first got about the 

specific of perception of collectivism relations for girls and boys, for the children 
of different age from IV to the Õ classes of school inclusive.   

Key words: collective, relations, children of different age. 
 
32. Коваленко В. А. 
Решение задач общей психологической подготовки спортсменов на основе 
повышения их сенсорно-перцептивной активности (на примере 
велосипедного спорта) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Коваленко Вильям Александрович ; КГИФК. – К., 1977. – 24 с. 

Аннотация. Конкретизирована сущность средств психологической 
подготовки спортсмена и, в частности, средств сенсорно-перцептивного 
развития велосипедиста-шоссейника. Экспериментально обоснована 
методика измерения специального восприятия чувства скорости у 
велосипедистов-шоссейников по одному из его компонентов – по 
зрительному восприятию движущейся дороги и окружающих дорогу 
предметов.  
 Ключевые слова: психологическая подготовка, спортсмены, сенсорная, 
перцептивная активность. 

Анотація. Конкретизована сутність засобів психологічної підготовки 
спортсмена і, зокрема, засобів сенсорно-перцептивного розвитку 
велосипедиста-шосейника. Експериментально обґрунтована методика виміру 
спеціального відчуття швидкості у велосипедистів-шосейників за одном з 
його компонентів – зоровому сприйняттю рухомої траси і предметів, що 
оточують дорогу.    

Ключові слова: психологічна підготовка, спортсмени, сенсорна, 
перцептивна активність. 

Annotation. Essence of facilities of psychological preparation of sportsman 
is specified and, in particular, facilities of sensorno-perceptivnogo development of 
velosipedista-shosseynika. The method of measuring of the special perception of 



sense of speed is experimentally grounded for velosipedistov-shosseynikov on one 
of his components – on the visuognosis of locomotive road and circumferential a 
road objects.    

Key words: psychological preparation, sportsmen, sensory, perceptivnaya 
activity. 
 
33. Коледа В. А. 
Исследование волевых проявлений при изучении взаимоотношений 
спортсменов : автореф. дис. … канд. пед. наук / В. А. Коледа ; ТГУ. – Тарту, 
1975. – 19 с. 

Аннотация. Разработана методика, объективно и адекватно 
характеризующая проявление волевых качеств борца. 
 Ключевые слова: волевые проявления, взаимоотношения, спортсмены. 

Анотація. Розроблена методика, що об'єктивно і адекватно 
характеризує прояв вольових якостей борця.   

Ключові слова: вольові прояви, взаємовідносини, спортсмени. 
Annotation. A method is developed, objectively and adequately 

characterizing the display of volitional qualities of fighter.   
Key words: volitional displays, mutual relations, sportsmen. 
 

34. Купцова И. Н. 
Психологическая диагностика подготовленности спортсменов к выполнению 
специфической скоростной деятельности (на материале спринтерской 
велогонки) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Изольда 
Николаевна Купцова ; ГЦОЛИФК. – М., 1974. – 25 с. 

Аннотация. Изучены особенности сенсомоторики у велогонщиков-
спринтеров в зависимости от их квалификации, показана их специфичность 
для данного вида спорта. Разработана специальная комплексная методика 
определения уровня развития сенсомоторных способностей. 
Экспериментально обоснована ее диагностическая ценность для оценки 
подготовленности и готовности спортсменов велогонщиков к предстоящему 
соревнованию.  
 Ключевые слова: психологическая диагностика, спортсмены, 
скоростная деятельность. 

Анотація. Вивчені особливості сенсомоторики у велогонщиків-
спринтерів залежно від їх кваліфікації, показана специфіка даного виду 
спорту. Розроблена спеціальна комплексна методика визначення рівня 
розвитку сенсомоторних здібностей. Експериментально обґрунтована її 
діагностична цінність для оцінки підготовленості і готовності спортсменів 
велогонщиків до змагання.    

Ключові слова: психологічна діагностика, спортсмени, швидкісна 
діяльність. 

Annotation. The features of sensomotoriki are studied for cyclists-sprinters 
depending on their qualification; their specificity is rotined for this type of sport. 



The special complex method of determination of level of development of 
sensomotor capabilities is developed. Its diagnostic value is experimentally 
grounded for the estimation of preparedness and readiness of sportsmen of racing 
cyclists to the forthcoming competition.    

Key words: psychological diagnostics, sportsmen, speed activity. 
 
35. Левша П. Ф. 
Исследование средств и методов снижения эмоциональной напряженности у 
спортсменов при обучении сложным гимнастическим упражнениям : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Левша Павел 
Федорович ; ВНИИФК. – М., 1973. – 21 с. 

Аннотация. Исследована возможность применения разработанного 
специального устройства для страховки гимнастов. 
 Ключевые слова: эмоциональная напряженность, средства, методы 
снижения, спортсмены, гимнастические упражнения. 

Анотація. Досліджена можливість застосування розробленого 
спеціального пристрою для страхування гімнастів.   

Ключові слова: емоційна напруженість, засоби, методи зниження, 
спортсмени, гімнастичні вправи. 

Annotation. Possibility of application of the developed special device is 
investigational for insurance of gymnasts.   

Key words: emotional tension, facilities, methods of decline, sportsmen, 
physical drills. 

 
36. Лущак А. Р. 
Оптимізація психофізичної підготовки курсантів вищих закладів освіти МВС 
України : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Лущак Анатолій Романович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2001. – 20 
с. 

Анотація. Експериментально доведено недостатню ефективність 
сучасних методик фізичної підготовки курсантів вищих закладів освіти МВС 
України. Науково обґрунтовано методику оптимізації психофізичної 
підготовленості курсантів на основі врахування індивідуальних 
особливостей. Експериментально перевірено ефективність методів корекції 
психофізичного стану курсанта залежно від його рівня. Розроблено критерії 
оцінки ефективності академічних занять для курсантів. 

Ключові слова: психофізична підготовка, курсанти, індивідуальні 
особливості. 

Аннотация. Научно обоснована методика оптимизации 
психофизической подготовленности курсантов на основе их индивидуальных 
особенностей. Предложена программа учебных занятий по физическому 
воспитанию, разработаны критерии оценки эффективности академических 
занятий для курсантов. 



 Ключевые слова: психофизическая подготовка, курсанты, 
индивидуальные особенности. 

Annotation. The method of optimization of psychical-physical preparedness 
of students is scientifically grounded on the basis of their individual features. The 
program of lessons is offered on physical education, the criteria of estimation of 
efficiency of academic employments are developed for students.   

Key words: psychical-physical preparation, students, individual features. 
 
37.  Ляшенко В. М. 
Впевненість кваліфікованих спортсменів як детермінанта готовності до 
змагальної діяльності : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Ляшенко Валентина 
Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2010. – 19 с. 
 Анотація. Уперше розглянуто особливості прояву впевненості у 
легкоатлетів-стрибунів різного рівня кваліфікації в залежності від 
індивідуально-психологічних відмінностей; вперше проведено дослідження 
по вивченню психологічного захисту у легкоатлетів різного рівня 
кваліфікації з урахуванням психологічних властивостей особистості та 
результативності виступу на змаганнях; вперше запропонована тренінгова 
програма, спрямована на розвиток і оптимізацію особистісної впевненості 
спортсменів в собі. 

Ключові слова: змагальна діяльність, впевненість, психологічний 
захист, психологічний тренінг. 

Аннотация. Впервые рассмотрены особенности проявления 
уверенности у легкоатлетов-прыгунов разного уровня квалификации с 
учетом индивидуально-психологических различий. 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, уверенность, 
психологическая защита, психологический тренинг. 

Annotation. The levels of confidence are experimentally set in itself, and 
their connection with qualification of sportsmen, rotined individually are 
psychological features and their influence on effectiveness of contention activity, 
found out the features of psychological defense of sportsmen depending on the 
level of qualification but psychological readiness to contention activity, the 
psychological training, directed on development and optimization of confidence in 
itself and practical recommendations in relation to the increase of confidence in 
itself in the process of contention activity is developed. The analysis of research 
results and interpretation of information of forming experiment testify that to 
promote psychological readiness possibly by forming for the sportsmen of 
confidence in itself, partly by developed by us psychological training. 

Key words: contention activity, confidence, psychological defense, 
psychological training. 
 
38.  Мальцев Ю. П. 
Развитие волевых качеств – целеустремленности, настойчивости, выдержки и 
самообладания в процессе спортивной тренировки борца : автореф. дис. … 



канд. пед. наук / Ю. П. Мальцев ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1967. – 
23 с. 

Аннотация. Экспериментально обоснованы конкретные признаки 
недостаточного развития волевых качеств у каждого борца и предложены 
пути на устранения пробелов в развитии их целеустремленности, 
настойчивости, выдержки и самообладания. 
 Ключевые слова: волевые качества, признаки, спортивная тренировка. 

Анотація. Експериментально обґрунтовані конкретні ознаки 
недостатнього розвитку вольових якостей у кожного борця і запропоновані 
шляхи на усунення недоліків в розвитку їх цілеспрямованості, 
наполегливості, витримки і самовпевненості.   

Ключові слова: вольові якості, ознаки, спортивне тренування. 
Annotation. The concrete signs of insufficient development of volitional 

qualities are experimentally grounded for every fighter and ways are offered on the 
removals of blanks in development of their purposefulness, persistence, self-
control and self-possession.   

Key words: volitional qualities, signs, sporting training. 
 

39. Махмуд Авад Бассиюни Файюд. 
Эмоциональные реакции юных спортсменов и пути формирования 
эмоциональной устойчивости во время подготовки к соревнованиям : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки (включая лечебную 
физкультуру)” / Махмуд Авад Бассиюни Файюд ; ГЦОЛИФК. – М., 1980. – 
22 с. 

Аннотация. Впервые применен комплекс психофизиологических 
методов, который позволил получить ряд объективных количественных и 
качественных показателей, характеризующих изменения эмоциональных 
состояний юных спортсменов в процессе их подготовки к спортивным 
соревнованиям. 
 Ключевые слова: эмоции, спортсмены, устойчивость, подготовка к 
соревнованиям. 

Анотація. Уперше застосований комплекс психофізіологічних методів, 
який дозволив отримати ряд об'єктивних кількісних і якісних показників, що 
характеризують зміни емоційних станів юних спортсменів в процесі їх 
підготовки до спортивних змагань.   

Ключові слова: емоції, спортсмени, стійкість, підготовка до змагань. 
Annotation. The complex of psychological physiological methods, which 

allowed to get the row of objective quantitative and high-quality indexes, 
characterizing emotional state of young sportsmen transitions in the process of 
their preparation to the sporting competitions, is first applied.   

Key words: emotions, sportsmen, stability, preparation to the competitions. 
 
 
 



40. Мачис А. И. 
Эффективность целенаправленной подготовки в развитии и повышении 
устойчивости психофизиологических функций у студентов : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки” / Мачис Арвидас Ионович ; КГИФК. – К., 1987. – 
22 с. 

Аннотация. Научно обосновано применение в учебном процессе по 
физическому воспитанию студентов вузов средств, направленных на 
преимущественное развитие выносливости. Доказано значение 
преимущественного развития выносливости как основного физического 
качества, оказывающего эффективное влияние на повышение 
функциональных, физических и психофизиологиечских возможностей 
студентов. Экспериментально изучена и обоснована практическая ценность 
применения на учебных занятиях по физическому воспитанию студентов 
подготовительного отделения вуза непрерывного продолжительного 
равномерного бега при частоте сердечных сокращений 150-160 уд/мин как 
эффективного средства физической подготовки студентов. Установлено 
наличие взаимосвязи между функциональным уровнем организма, 
умственной работоспособностью и отдельными показателями физической 
подготовленности студентов. 
 Ключевые слова: психофизические функции, студенты, подготовка, 
выносливость. 

Анотація. Науково обґрунтовано застосування в навчальному процесі 
з фізичного виховання студентів вузів засобів, направлених на розвиток 
витривалості. Доведено значення розвитку витривалості як основної фізичної 
якості. Експериментально вивчена і обґрунтована практична цінність 
застосування на навчальних заняттях з фізичного виховання студентів 
підготовчого відділення вузу безперервного тривалого рівномірного бігу при 
частоті сердечних скорочень 150-160 уд/хв як ефективного засобу фізичної 
підготовки студентів. Встановлена наявність взаємозв'язку між 
функціональним рівнем організму, розумовою працездатністю і окремими 
показниками фізичної підготовленості студентів.   

Ключові слова: психофізичні функції, студенти, підготовка, 
витривалість. 

Annotation. Application is scientifically grounded in an educational process 
on physical education of students of institutes of higher of facilities, directed on 
primary development of endurance. The value of primary development of 
endurance is well-proven as basic physical quality, rendering effective influence on 
the increase of functional, physical and psychological physiological possibilities of 
students. Experimentally studied and grounded practical value of application on 
lessons on physical education of students of preparatory separation of institute of 
higher at continuous long even run at frequency of heart-throbs of 150–160 ud/min 
as an effective mean of physical preparation of students. The presence of 
intercommunication between the functional level of organism is set, by a mental 
capacity and separate indexes of physical preparedness of students.   



Key words: psychological physical functions, students, preparation, 
endurance. 
 
41. Миронова Т. С. 
Межличностное восприятие в групповой спортивной деятельности : автореф. 
дис. … канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 „Социальная психология” / 
Миронова Татьяна Сергеевна ; МГУ. – М., 1986. – 18 с. 

Аннотация. Установлена ведущая роль эффективности деятельности 
как системообразующего фактора, формирующего содержание познания. 
Определена роль остальных факторов (форма организации и уровень 
развития деятельности, официальный и неофициальный статус, мотивация 
избежания неудачи и психодинамическая тревожность) как регулирующих и 
корректирующих знания участников друг о друге. Впервые перцептивно-
рефлексивные процессы рассматриваются в видах спорта с различной 
организацией взаимодействия индивидов (совместно-взаимосвязанные и 
совместно-синергические действия), показано регулирующее влияние формы 
организации деятельности на процессы межличностного познания. Впервые 
изучены особенности межличностного восприятия основных и запасных 
спортсменов; сопоставлены характеристики межличностного восприятия 
спортсменов в рамках официальной и неофициальной структур группы. 
Изучена связь содержания познания с особенностями личности, объема 
восприятия в эффективных и неэффективных командах. 
 Ключевые слова: спортивная деятельность, группа, факторы развития 
деятельности, рефлексивные процессы. 
 Анотація. Встановлена роль ефективності діяльності як 
системоутворюючого чинника, що формує зміст пізнання. Визначена роль 
інших чинників (форма організації і рівень розвитку діяльності, офіційний і 
неофіційний статус, мотивація уникнення невдачі і психодинамічна 
тривожність) як регулюючих учасників, що коректують знання один про 
одного. Уперше процеси перцептивних рефлексій розглядаються у видах 
спорту з різною організацією взаємодії індивідів; уперше вивчені особливості 
міжособового сприйняття основних і запасних спортсменів; вивчений зв'язок 
змісту пізнання з особливостями особистості, обсягу сприйняття в 
ефективних і неефективних командах.   

Ключові слова: спортивна діяльність, група, чинники розвитку 
діяльності, процеси рефлексій. 
 Annotation. The leading role of efficiency of activity is set as a 
sistemoobrazuyuschego factor, forming maintenance of cognition. The role of 
other factors (form of organization and level of development of activity, official 
and unofficial status, motivation of avoidance of failure and psikhodinamicheskaya 
anxiety) is certain as regulative and correctings knowledges participants about each 
other. First perceptivno-reflection processes are examined in the types of sport with 
different organization of co-operation of individuals (joint-associate and joint-
sinergistical actions), regulative influence of form of organization of activity is 
rotined on the processes of interpersonality cognition. The features of 



interpersonality perception of basic and spare sportsmen are first studied; 
descriptions of interpersonality perception of sportsmen are confronted within the 
framework of official and unofficial structures of group. Studied connection of 
maintenance of cognition with the features of personality, volume of perception in 
effective and uneffective commands.   

Key words: sporting activity, group, factors of development of activity, 
reflection processes. 
 
42.  Мосейчук Ю. Ю. 
Корекція емоційно-поведінкових порушень у студентів засобами фізичного 
виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Мосейчук Юрій Юрійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2009. – 20 
с. 
 Анотація. Запропоновано методику розробки програми корекції 
емоційно-поведінкових порушень у студентів з урахуванням встановленого 
їхнього взаємозв’язку з параметрами фізичної і розумової працездатності. 
Уперше розроблено й апробовано програму корекції емоційно-поведінкових 
порушень студентів, яка, на відміну від медикаментозних засобів, включає 
фізичні тренування в поєднанні із самомасажем, психофізичною 
гімнастикою, нервово-мязовою релаксацією, когнітивно-поведінковою 
корекцією, натуропсихокорекцією, медитацією та автогенним тренуванням. 
 Ключові слова: корекція поведінки, програма, студенти, фізична, 
розумова працездатність. 
 Аннотация. Разработана и экспериментально проверена программа 
коррекции эмоционально-поведенческих нарушений. 
 Ключевые слова: коррекция поведения, программа, студенты, 
физическая, умственная работоспособность. 
 Annotation. Developed and the program of correction of emocional'no-
povedencheskikh violations is experimentally tested.   

Key words: correction of conduct, program, students, physical, mental 
capacity. 
 
43. Мухамедалиев Абдували. 
Структура качеств, профессионально значимых для деятельности 
преподавателя физического воспитания и тренера : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / 
Мухамедалиев Абдували ; ВНИИФК. – М., 1980. – 24 с. 

Аннотация. Экспериментально обоснован уровень развития 
психических качеств у студентов педагогического вуза, в том числе 
специализирующихся в области физического воспитания. Определена 
динамика профессионально значимых психических качеств не только в связи 
с возрастным, но и спортивным онтогенезом. Выявлен характер влияния 



конкретного вида спортивной деятельности на развитие профессионально 
значимых качеств будущего специалиста. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, преподаватель, тренер, 
качества. 
 Анотація. Експериментально обгрунтований рівень розвитку 
психічних якостей у студентів педагогічного вузу, у тому числі тих, хто 
спеціалізується в області фізичного виховання. Визначена динаміка 
професійно значущих психічних якостей не лише у зв'язку з віковим, але і 
спортивним онтогенезом. Виявлений характер впливу конкретного виду 
спортивної діяльності на розвиток професійно значущих якостей 
майбутнього фахівця.   

Ключові слова: фізичне виховання, викладач, тренер, якості. 
Annotation. The level of development of psychical qualities is 

experimentally grounded for the students of pedagogical institute of higher, 
including specialized in area of physical education. A dynamics is certain 
professionally meaningful psychical qualities not only in connection with age-
dependent but also sporting ontogenesis. Character of influence of concrete type of 
sporting activity is exposed on development professionally of meaningful qualities 
of future specialist.   

Key words: physical education, teacher, trainer. 
 
44. Нгуен Мау Лоан. 
Особенности проявления и стимуляции волевых усилий учащихся 5–7 
классов на уроках физической культуры : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)”; [ спец.] 19.00.01 
„Общая психология” / Нгуен Мау Лоан ; ГЦОЛИФК. – М., 1981. – 20 с. 

Аннотация. Определена эффективность воздействия различных 
приемов стимуляции волевых усилий, используемых при преодолении 
наиболее важных трудностей на уроках физической культуры в 5–7 классах.  
 Ключевые слова: волевые усилия, учащиеся, урок физической 
культуры. 

Анотація. Визначена ефективність дії різних прийомів стимуляції 
вольових зусиль, що використовують при подоланні найбільш важливих 
труднощів на уроках фізичної культури в 5–7 класах.    

Ключові слова: вольові зусилля, що вчаться, урок фізичної культури. 
Annotation. Efficiency of influence of different receptions of stimulation of 

conations, in-use at overcoming of the most essential difficulties on the lessons of 
physical culture in 5–7 classes is certain.    

Key words: conations, student, lesson of physical culture. 
 
45. Новиков Б. И. 
Экспериментальное исследование состояния психической готовности 
футболистов к соревнованию : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 735 



„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Б. И. Новиков ; ГЦОЛИФК. – М., 1969. – 24 с. 

Аннотация. Экспериментально выявлены показатели устойчивости 
внимания, определяющие степень стабильности протекания психических 
процессов и показатели интенсивности внимания, характеризующие его 
продуктивность, которые свидетельствуют о более высокой организации 
этих свойств внимания у футболистов в состоянии психической готовности. 
 Ключевые слова: психическая готовность, футболисты, показатели 
устойчивости. 

Анотація. Експериментально виявлені показники стійкості уваги, що 
визначають ступінь стабільності протікання психічних процесів і показники 
інтенсивності уваги, що характеризують його продуктивність, які свідчать 
про вищу організацію цих властивостей уваги у футболістів в стані психічної 
готовності.   

Ключові слова: психічна готовність, футболісти, показники стійкості. 
Annotation. The indexes of stability of attention, determining the degree of 

stability of flowing of psychical processes and indexes intensities of attention, 
characterizing his productivity, are experimentally exposed, which testify to more 
high organization of these properties of attention for footballers in a state of 
psychical readiness.   

Key words: psychical readiness, footballers, indexes of stability. 
 
46. Оліяр М. Б. 
Розвиток психомоторики 12–15 річних школярів з вадами слуху у процесі 
фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Оліяр Михайло Богданович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – 
Л., 2012. – 19 с. 

Анотація. Уперше визначено структуру психомоторики 12—14-річних 
школярів із обмеженими можливостями функціонування слухового 
аналізатора; уперше визначено інформативність інтегративних тестів стану 
психомоторики 12—14-річних школярів із вадами слуху; уперше показано 
особливості організації психомоторного удосконалення школярів з 
обмеженими можливостями функціонування слухового аналізатора на 
уроках фізичної культури; особливості використання методів та можливості 
засобів фізичного виховання для впливу на психомоторику; шляхи реалізації 
специфічних принципів АФВ під час вирішення завдань психомоторного 
удосконалення. 

Ключові слова: психомоторика, сенсорика, когнітивна сфера, вади 
слуху, фізичне виховання. 

Аннотация. Исследование посвящено изучению проблем развития 
психомоторики 12—15-летних школьников с нарушениями слуха в процессе 
физического воспитания. Результаты опроса проведенного среди учителей 
физической культуры специальных учебных заведений для детей с 



нарушенным слухом подтвердили необходимость развития психомоторики 
школьников данной нозологической группы.  

Ключевые слова: психомоторика, сенсорика, когнитивная сфера, 
нарушения слуха, физическое воспитание. 

Annotation. The following notions are determined at the work: the state of 
sensorics, cognitive sphere and psychomotorics of the above mentioned group of 
children, the results of research of the components that served as the basis of the 
psychomotorics are worked up the structure of psychomotorics is defined, and the 
methodology if its development at the lessons of physical training is suggested. 
Object of research-physical education of the students with hearing malfunction, 
Subject of research — development of psychomotorics of the pupils with limited 
abilities of hearing analyzer functioning at the lessons of physical training. Goal of 
the research -to work out scientifically grounded methodic of development of 
psychomotorics of the pupils of 13 — 14-th years old with hearing malfunction 
and experimentally check out its effectiveness. Conclusions are confirmed by the 
date of mathematical statistics, the results are implemented in practice of physical 
education of pupils with hearing malfunction. 

Key words: psychomotorics, sensorics, cognitive sphere, hearing 
malfunction, physical education. 
 
47. Перепелов А. Н. 
Особенности психомоторики и методы ее совершенствования у гандболистов 
различных игровых функций : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.734 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / А. Н. Перепелов ; ТГУ. – Тарту, 1971. – 26 с. 

Аннотация. Разработана методика совершенствования психомоторных 
качеств у гандболистов в тренировочном процессе. 
 Ключевые слова: психомоторные качества, игровые функции, 
гандболисты. 

Анотація. Розроблена методика вдосконалення психомоторних 
якостей у гандболістів в тренувальному процесі.   

Ключові слова: психомоторні якості, ігрові функції, гандболісти. 
Annotation. The method of perfection of psychical motor qualities is 

developed for handballers in a training process.   
Key words: perfection of psychical motor qualities, playing functions, 

handballers. 
 
48. Петров В. Ю. 
Специфика трудностей и пути их преодоления при освоении программы 
педагогической практики в связи с особенностями личности студента ИФК : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки”; [ спец.] 19.00.07 
„Педагогическая и возрастная психология” / Петров Владимир Юрьевич ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1989. – 22 с. 



Аннотация. Выявлены личностные предпосылки преодоления 
трудностей педагогической практики студентами различных спортивных 
специализаций. 
 Ключевые слова: педагогическая практика, психологические 
трудности, студенты. 

Анотація. Виявлені особистісні передумови подолання труднощів 
педагогічної практики студентами різних спортивних спеціалізацій. 
 Ключові слова: педагогічна практика, психологічні труднощі, 
студенти. 

Annotation. Personality pre-conditions of overcoming of difficulties of 
pedagogical practice of different sporting specializations students are exposed. 
 Key words: pedagogical practice, psychological difficulties, students. 
 
49. Платонов С. И. 
Социально-педагогические аспекты формирования ценностных ориентаций 
личности в сфере физической культуры и спорта под влиянием спортивных 
зрелищ : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры”; [ спец.] 19.00.05 „Социальная 
психология” / Платонов Сергей Игоревич ; РНИИФК. – М., 1992. – 24 с. 

Аннотация. Исследована специфика феномена „боления”. Феномен 
„боления” рассматривается как объективный процесс воздействия спорта в 
форме спортивного зрелища на ценностные ориентации личности. Впервые 
проблема агрессивности на стадионе рассматривается не с чисто 
психологических позиций, а с позиций социально-психологических. 
 Ключевые слова: педагогические, социальные аспекты, ценностные 
ориентации, спортивные зрелища. 

Анотація. Досліджена специфіка феномену „уболівання”. Феномен 
„уболівання” розглядається як об'єктивний процес дії спорту у формі 
спортивного видовища на ціннісні орієнтації особистості. Вперше проблема 
агресивності на стадіоні розглядається не з психологічних позицій, а з 
позицій соціально-психологічних.   

Ключові слова: педагогічні, соціальні аспекти, ціннісні орієнтації, 
спортивні видовища. 

Annotation. The specific of the phenomenon of „boleniya” is 
investigational. The phenomenon of „boleniya” is examined as an objective 
process of influence of sport in form sporting spectacle on the valued orientations 
of personality. First the problem of aggressiveness on a stadium is examined not 
from cleanly psychological positions, but from positions of social-psychological.   

Key words: pedagogical, social aspects, valued orientations, sporting 
spectacles. 

 
50. Проценко Г. В. 
Стиль спілкування тренера як фактор успішності сумісної діяльності у 
спортивній команді (на прикладі юних волейболісток) : автореф. дис.. … 



канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і 
професійний спорт”/ Проценко Геннадій Валерійович ; Нац. ун-т фіз. 
виховання і спорту України. – К., 2010. – 20 с. 

Анотація. Уперше виокремлено значущі для спортсменок педагогічні 
ситуації у системі «тренер–спортсмен», що детермінують формування 
інтерперсонального стилю спілкування тренера, який впливає на успішність 
спортивної діяльності; вперше виокремлено стилі спілкування тренера, які 
відповідають уявленням спортсменок про «ідеальний» та впливають на 
успішність техніко-тактичних дій гравців у сумісній діяльності спортивної 
команди. 
 Ключові слова: індивідуальний стиль спілкування, педагогічні 
ситуації, інтерперсональний, спортсменки, якісні та кількісні 
характеристики, спільна діяльність, успішність. 

Аннотация. Результаты проведенных исследований указывают на 
наличие зависимости стиля общения тренера и успешности выступления 
спортсменок. Представлены результаты изучения количественных и 
качественных характеристик интерперсонального стиля общения тренера с 
спортсменками разной индивидуальной и командной успешности. Выделены 
основные педагогические ситуации совместной деятельности, формирующие 
интерперсональный стиль общения тренера. 

Ключевые слова: индивидуальный стиль общения, педагогические 
ситуации, интерперсональный, спортсменки, количественные и качественные 
характеристики, совместная деятельность, успешность. 

Annotation. The theoretical study of qualitative and quantitative 
characteristics of trainer's interpersonal style of communication with sportswomen 
of different individual and team efficiency was performed in the work. The main 
pedagogical situations of joint activity forming interpersonal style of trainer's 
communication were singled out. It is proven superior performance of sports teams 
from interactive components style communicate trainer. The analyses of the 
research results and data interpretation of forming experiment demonstrate that the 
efficiency of the worked out styles of communication of trainer is determined by 
the content and directed to their use in the structure of joint activity.Practical 
recommendations for the trainers of youth sports schools were worked out to 
optimization of interaction in the system "trainer-sportsman". 

Key words: individual style of communication, pedagogical situations, 
interpersonal, sportswomen, qualitative and quantitative characteristics, joint 
activity, efficiency. 
 
51. Рамзі Жабер. 
Психологія самоорганізації у структурах управління спортом Палестини : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Рамзі 
Жабер ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 19 с. 

Анотація. Уперше проаналізовані з точки зору самоорганізації 
структури управління спортом Палестини (відділи Міністерства). 



Систематизовані типові особливості соціально-психологічної самоорганізації 
відділів спортивних менеджерів у різних ситуаціях сумісної діяльності. 
Конкретизовано зв’язок між соціально-психологічними процесами та 
особливостями колективів спортивних менеджерів. Визначена роль і 
значення керівника у загальному процесі соціально-психологічної 
самоорганізації відділу спортивних менеджерів. Розроблено організаційно-
управлінський зміст поняття „самоорганізація” як основи для 
функціонування колективу спортивних менеджерів. 

Ключові слова: психологія, структура управління, Палестина, 
спортивні менеджери. 

Аннотация. Разработано организационно-управленческое содержание 
понятия „самоорганизация” как основы для функционирования коллектива 
спортивных менеджеров. 

Ключевые слова: психология, структура управления, Палестина, 
спортивные менеджеры. 

Annotation. Organizational-administrative maintenance of concept 
„samoorganization” as bases is developed for functioning of collective of sporting 
managers.  

Key words: psychology, management structure, Palestine, sporting 
managers. 
 
52. Рахимов Ф. Н. 
Регуляция тренировочных нагрузок спортсменов высокой квалификации по 
показателям психомоторных тестов (на примере велосипедного спорта) : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Рахимов Фарит 
Нурьяхметович ; КГИФК. – К., 1987. – 24 с. 

Аннотация. Экспериментально установлены неизвестные ранее 
особенности адаптационной перестройки комплекса психомоторных 
функций, показателей свойств нервной системы велосипедистов высокой 
квалификации. Разработаны модельные характеристики психомоторной 
активности велосипедистов в годичном цикле и соревновательном периоде 
подготовки. На этапах годичного цикла они определялись стимуляцией 
восстановительных процессов, созданием условий для перехода на новый 
уровень адаптации (переходный и первый этап подготовительного периода), 
адаптацией на более высоком уровне (второй этап подготовительного 
периода), совершенствованием специальной структуры психомоторной 
активности, напряженностью (соревновательный период). Экспериментально 
показано, что проявляются эти процессы закономерным гетерохронным 
развитием функций различного уровня координаций („сложных” и 
„простых”) и двух типов изменений показателей свойств нервной системы: 
усиления влияний возбудительного и тормозного процессов. В 
соревновательном периоде тренировки модельные характеристики 
психомоторной активности определяются гетерохронными текущими 
изменениями „простых” и „сложных” психомоторных функций в 



тренировочных циклах различного уровня интегральной подготовки. На 
основе критериев полноты и компактности впервые разработана схема 
комплексного контроля показателей психомоторной активности, где даны его 
временные, количественые, методические, организационные характеристики. 

Ключевые слова: тренировочные нагрузки, тесты, показатели, 
психомоторная активность. 

Анотація. Експериментально встановлені особливості адаптаційної 
перебудови комплексу психомоторних функцій, показників властивостей 
нервової системи велосипедистів високої кваліфікації. Розроблені модельні 
характеристики психомоторної активності велосипедистів в річному циклі і 
змагальному періоді підготовки.  

Ключові слова: тренувальні навантаження, тести, показники, 
психомоторна активність. 

Annotation. The unknown before features of the adaptation re-erecting of 
complex of psikhomotornykh functions are experimentally set, indexes of 
properties of the nervous system of bicyclists of high qualification. Model 
descriptions of psikhomotornoy activity of bicyclists are developed in the 
circannual loop and competition period of preparation. On the stages of circannual 
cycle they were determined stimulation of restoration processes, conditioning for 
passing to the new level of adaptation (transitional and first stage setup time), by 
adaptation at more high level, by perfection of the special structure of 
psikhomotornoy activity, tension (competition period).  

Key words: trainings loadings, tests, indexes, psychical motor activity. 
 
53. Свиргунец Е. М. 
Пути повышения эффективности произвольного внимания студентов 
средствами физической культуры и спорта : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Свиргунец 
Евгений Михайлович ; КГИФК. – К., 1981. – 24 с. 

Аннотация. Впервые раскрыты особенности активного воздействия 
специально направленных средств физической культуры и спорта на 
состояние показателей свойств произвольного внимания студентов, 
характеризующих рабочую готовность психики и процесс умственного 
труда. Экспериментально проверены специфические проявления свойств 
внимания у студентов специального, подготовительного учебных отделений 
и отделения спортивного совершенствования. Выявлены информативные 
свойства произвольного внимания и их характерные взаимосвязи в процессе 
большой по объему и интенсивности физической работы в ряде видов спорта 
в сочетании с напряженной учебной деятельностью. 
 Ключевые слова: студенты, средства физической культуры и спорта, 
произвольное внимание. 

Анотація. Уперше розкриті особливості активної дії спеціально 
направлених засобів фізичної культури і спорту на стан показників 
властивостей довільної уваги студентів, що характеризують робочу 



готовність психіки і процес розумової праці. Експериментально перевірені 
специфічні прояви властивостей уваги у студентів спеціального, 
підготовчого навчальних відділень і відділення спортивного удосконалення. 
Виявлені інформативні властивості довільної уваги і їх характерні 
взаємозв'язки в процесі великої за обсягом і інтенсивності фізичної роботи у 
видах спорту в поєднанні з напруженою навчальною діяльністю. 
 Ключові слова: студенти, засоби фізичної культури і спорту, довільна 
увага. 

Annotation. The features of active influence of the specially directed 
facilities of physical culture and sport are first exposed on the state of indexes of 
properties of arbitrary attention of students, characterizing working readiness of 
psyche and process of mental work. The specific displays of properties of attention 
are experimentally tested for students special, preparatory educational separations 
and separation of sporting perfection. Informing properties of arbitrary attention 
are exposed and them their characteristic intercommunications in the process of 
large on volume and intensities of physical work in a number of types of sport in 
combination with tense educational activity.   

Key words: students, facilities of physical culture and sport, arbitrary 
attention. 
 
54. Сеймук А. А. 
Комплексное использование средств физической культуры и психорегуляции 
в труде и спорте : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Сеймук Анатолий Алексеевич ; 
РНИИФК. − М., 1993. – 32 с. 

Аннотация. Разработана и экспериментально проверена методика 
комплексного применения физических упражнений и профилированных 
вариантов психорегуляции для ускорения восстановления 
работоспособности, профилактики заболеваний, устранения повышенного 
уровня нервно-эмоционального напряжения и утомления, повышения 
устойчивости организма к большим физическим нагрузкам в трудовой и 
спортивной деятельности. 
 Ключевые слова: средства физической культуры, психорегуляция, 
труд, спорт. 

Анотація. Розроблена і експериментально перевірена методика 
комплексного застосування фізичних вправ і профільованих варіантів 
психорегуляції для прискорення відновлення працездатності, профілактики 
захворювань, усунення підвищеного рівня нервово-емоційної напруги і 
втоми, підвищення стійкості організму до великих фізичних навантажень в 
трудовій і спортивній діяльності.   

Ключові слова: засоби фізичної культури, психорегуляція, праця, 
спорт. 

Annotation. Developed and the method of complex application of physical 
exercises and profiled variants of to the psychical adjusting is experimentally 



tested for the acceleration of renewal of capacity, prophylaxis of diseases, removal 
of enhanceable level of nervous-emotional tension and fatigue, increases of 
stability of organism to the large physical loadings in labour and sporting activity. 
 Key words: facilities of physical culture, psychical adjusting, labour, sport. 
  
55. Сильченко О. Б. 
Исследование особенностей влияния специально направленных физических 
упражнений на психическую устойчивость к стрессу подростков : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки (включая методику лечебной 
физкультуры)” / Сильченко Олег Борисович ; КГИФК. − К., 1979. – 20 с. 

Аннотация. Экспериментально доказано положительное влияние 
разработанных специально направленных физических упражнений на 
психическую устойчивость к действию стрессовых раздражителей. 
Обоснованы общие положения методики применения специально 
направленных физических упражнений для повышения психической 
устойчивости в экстремальных условиях деятельности. 
 Ключевые слова: физические упражнения, психическая устойчивость, 
стресс, подростки. 

Анотація. Експериментально доведений позитивний вплив 
розроблених спеціально направлених фізичних вправ на психічну стійкість 
до дії стресових подразників. Обґрунтовані загальні положення методики 
застосування спеціально направлених фізичних вправ для підвищення 
психічної стійкості в екстремальних умовах діяльності.   

Ключові слова: фізичні вправи, психічна стійкість, стрес, підлітки. 
Annotation. Positive influence of the directed physical exercises developed 

specially is experimentally well-proven on psychical stability to the action of stress 
irritants. The generals of method of application of the specially directed physical 
exercises are grounded for the increase of psychical stability in the extreme terms 
of activity.   

Key words: physical exercises, psychical stability, stress, teenagers. 
 
56.  Смоляр І. І. 
Диференціація лідерських якостей спортсменів у чоловічих і жіночих 
командах (на прикладі ігрових видів спорту) : автореф. дис. … канд. наук з 
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” 
/ Смоляр Ірина Іванівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 
2011. – 20 с. 

Анотація. Уперше обґрунтовані значущі особистісні якості (лідерські 
якості, індивідуалізм, інтернальність, залежність, андрогенність, 
товариськість, ригідність), що визначають статус спортсмена на позиції 
лідера у чоловічих і жіночих командах; уперше диференційовані особистісні 
якості спортсменів, які мають високий і низький статус у спортивній команді, 
а також їх діловий і емоційний ранг у командах, що складаються із 



представників однієї статі; уперше створені моделі лідерських якостей у 
чоловічих і жіночих командах (за діловим та емоційним типами). 

Ключові слова: лідерство, лідер, особистісні особливості, тендер. 
Аннотация. Впервые обоснованы значимые личностные качества 

(лидерские качества, индивидуализм, интернальность, зависимость, 
андрогенность, общительность, ригидность), которые определяют статус 
спортсмена на позициях лидера в мужских и женских командах; впервые  
дифференцированы личностные качества спортсменов, которые имеют 
высокий и низкий статус в спортивной команде, а также их деловой и 
эмоциональный ранг в командах, состоящий из представителей одного пола; 
впервые созданы модели лидерских качеств в мужских и женских командах. 

Ключевые слова: лидерство, лидер, личностные особенности, тендер. 
Annotation. Dissertation work is dedicated to the problem of leadership 

process management, leader in male and female sports teams taking into account 
personal peculiarities of athletes. The advancement of athletes on the leader's 
position in the business and emotional sphere among the teams of the first and 
super leaque is determined by various personal characteristics. Significant 
interconnection of business and emotional leadership type with such personal 
athlete's characteristics: business – introversion, leadership, qualities, 
hyperleadership, individualism, dependence (from other), tendency to 
kindheartedness, team term; emotional -introversion, dependence, «direction to 
fight», friendliness, distrust, age, team term is set in men's teams. In women's 
teams the business and emotional types of leadership are interconnected with such 
athlete's characteristics as: business-rigidness, individualism, leader's qualities, 
androgens, age, sports sensitiveness, tendency to affiliation, self-responsibility in 
the sphere of family relations, leader's qualities, androgens, will-power and 
friendness. 

Key words: leadership, leader, personal characteristics, gender. 
 

57. Сысоев Ю. В. 
Изменения психофизиологических функций при длительной и напряженной 
мышечной деятельности (по материалам исследования бегунов на 
сверхдлинные дистанции) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Ю. В. Сысоев ; ТГУ. − Тарту, 1974. – 32 с. 

Аннотация. Изучены изменения психофизиологических функций при 
многодневной длительной, напряженной мышечной работе. Выявлены 
особенности изменения этих функций в значимой для человека деятельности. 
 Ключевые слова: психофизиологические функции, мышечная 
деятельность, легкая атлетика. 

Анотація. Вивчені зміни психофізіологічних функцій при 
багатоденній тривалій, напруженій м'язовій роботі. Виявлені особливості 
зміни цих функцій в значущій для людини діяльності.   

Ключові слова: психофізіологічні функції, м'язова діяльність, легка 
атлетика. 



Annotation. The changes of psychological-physiological functions are 
studied during the of many days protracted, tense muscles work. The features of 
change of these functions are exposed in meaningful for a man activity.   

Key words: psychological-physiological functions, muscles activity, track-
and-field. 
 
58. Тимофеев Ю. Т. 
Влияние физической культуры и спорта на социально-психологические 
характеристики личности и группы : автореф. дис. … канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 „Социальная психология” / Тимофеев Юрий Тимофеевич ; 
Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. − Л., 1976. – 23 с. 

Аннотация. Изучены социально-психологические аспекты влияния 
физической культуры и спорта на некоторые характеристики и отношения 
личности, значимые с точки зрения способов ее общения и совместной 
деятельности.  
 Ключевые слова: физическая культура и спорт, психологические 
характеристики, личность, группа. 

Анотація. Вивчені соціально-психологічні аспекти впливу фізичної 
культури і спорту на деякі характеристики і стосунки особистості, значущі з 
точки зору способів її спілкування і спільної діяльності.    

Ключові слова: фізична культура і спорт, психологічні характеристики, 
особа, група. 

Annotation. The social-psychological aspects of influence of physical 
culture and sport are studied on some descriptions and relations personalities, 
meaningful from point of methods of its intercourse and joint activity.    

Key words: physical culture and sport, psychological descriptions, 
personality, group. 

 
59. Титович А. О. 
Індивідуалізація тренувального процесу на основі врахування психічного 
стану спортсменів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 
[спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Титович Андрій 
Олександрович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2013. – 22 с. 

Анотація. Дисертаційне дослідження присвячене розробці 
діагностичного комплексу, що дозволяє здійснювати оперативну діагностику 
та корекцію психічного стану спортсменів безпосередньо в процесі 
тренування. Складовими частинами даного комплексу є динамометрія, 
теппінг-тест і біоелектропотенціометрія, які відображають взаємозв'язок 
силових, швидкісних і енергетичних установок спортсмена. 

Ключові слова: тренувальний процес, індивідуалізація спортивної 
підготовки, психологічний стан, корекція рухової діяльності. 

Аннотация. Диссертационное исследование посвящено разработке 
диагностического комплекса, позволяющего осуществлять оперативную 
диагностику и коррекцию психического состояния спортсменов 
непосредственно в процессе тренировки. Составными частями данного 



комплекса являются динамометрия, теппинг-тест и 
биоэлектропотенциометрия, которые отражают взаимосвязь силовых, 
скоростных и энергетических установок спортсмена. Показано, что 
соотношение этих установок является важным индивидуальным для каждого 
спортсмена психическим состоянием, которое способствует или мешает 
достижению необходимого результата при решении конкретных 
тренировочных заданий в каждом виде упражнений. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, индивидуализация 
спортивной подготовки, психологическое состояние, коррекция 
двигательной деятельности. 

Annotation. Research is devoted to the development of diagnostic system 
that allows to carry out rapid diagnosis and correction of the mental state of 
athletes directly during training. Integral part of the complex are dynamometry 
tapping test and bioelectncpotentiometry that reflect the relationship of power, 
speed and power plants athlete. Established that the ratio of these plants is 
important for each individual athlete's mental state, which helps or hinders the 
achievement of a desired result in solving specific training tasks in each kind of 
exercise. 

Key words: training process, individualization of sports training, 
psychological state, the correction of motor activity. 
 
60. Титович А. О. 
Індивідуалізація тренувального процесу на основі врахування психічного 
стану спортсменів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 
[спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Титович Андрій 
Олександрович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2011. – 22 с. 

Анотація. Виявлено, що рівень прояву психічних ознак, які виникають 
перед тренувальним процесом спортсмена, обумовлений особливостями, 
структурою, направленістю і задачами рухової діяльності; показано, що у 
різноспрямованих індивідуальних змінах усвідомлених, рухових і 
вегетативних чинників покращуються ті показники, що обумовлюють 
процеси і функції, які безпосередньо забезпечують саморегуляцію 
спортсменом специфічних, характерних і усвідомлених рухових дій; 
показники, що не беруть безпосередньої участі в конкретній діяльності, тобто 
ті, що грають другорядну роль – погіршуються; доведено, що необхідний 
рівень мобілізації психіки і функцій організму спортсмена досягається за 
рахунок тих компонентів емоційного збудження (тривоги або вегетативної 
активізації), які потім, в процесі тренувальної діяльності, будуть у меншій 
мірі задіяні; установлено, що сформовані у процесі попередніх тренувань 
рухові установки спортсмена на конкретні вимоги і задачі до виконання 
певної вправи можуть вступати між собою у відношення синергії або 
конкуренції, в результаті чого вони різнонаправлено впливають на 
результати і успішність спортивної діяльності. 

Ключові слова: тренувальний процес, індивідуалізація спортивної 
підготовки, психологічний стан, корекція рухової діяльності. 



Аннотация. Диссертационное исследование посвящено разработке 
диагностического комплекса, позволяющего осуществлять оперативную 
диагностику и коррекцию психического состояния спортсменов 
непосредственно в процессе тренировки. Составными частями данного 
комплекса являются динамометрия, теппинг-тест и 
биоэлектропотенциометрия, которые отражают взаимосвязь силовых, 
скоростных и энергетических установок спортсмена. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, индивидуализация 
спортивной подготовки, психологическое состояние, коррекция 
двигательной деятельности. 

Annotation. Research is devoted to the development of diagnostic system 
that allows to carry out rapid diagnosis and correction of the mental state of 
athletes directly during training. Integral part of the complex are dynamometry 
tapping test and bioelektropotentsiometriya that reflect the relationship of power, 
speed and power plants athlete. Established that the ratio of these plants is 
important for each individual athlete's mental state, which helps or hinders the 
achievement of a desired result in solving specific training tasks in each kind of 
exercise. The signs of athlete's mental state, which depend on the requirements for 
the psyche of the specific goals and specific exercises. In a training process 
focused on endurance performance activities provided adequate growth of anxiety, 
with the installation of speed-power performance of tasks, their effectiveness will 
depend on the increasing rate of autonomic activation. 

Key words: training process, individualization of sports training, 
psychological state, the correction of motor activity. 
 
61. Тишина Л. Н. 
К психолого-педагогическим основам подготовки прыгунов в воду : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.734 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки” / Л.Н. Тишина ; ГЦОЛИФК. – М., 
1971. – 25 с. 

Аннотация. Изучены особенности телосложения, топографии силы 
отдельных мышечных групп, некоторые вегетативные реакции, психические 
функции.  
 Ключевые слова: психические функции, подготовка, телосложение. 

Анотація. Вивчені особливості статури, топографії сили окремих 
м'язових груп, деякі вегетативні реакції, психічні функції.    

Ключові слова: психічні функції, підготовка, статура. 
Annotation. The features of build, topographies of force of separate 

myshechnykh groups, some vegetative reactions, psychical functions, are studied.  
 Key words: psychical functions, preparation, build. 

 
62. Толкунова И. В. 
Совершенствование специализированных морально-волевых проявлений при 
тренировке квалифицированных спортсменов : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 



спортивной тренировки” / Толкунова Инна Викторовна ; КГИФК. − К., 1989. 
– 24 с.  

Аннотация. Впервые охарактеризованы специализированные 
нравственные и волевые качества, показана их взаимосвязь через волевые 
проявления с учетом спортивного коллектива. 
 Ключевые слова: моральные, волевые проявления, тренировка, 
спортсмены. 

Анотація. Вперше охарактеризовані спеціалізовані етичні і вольові 
якості, показаний їх взаємозв'язок з врахуванням спортивного колективу.   

Ключові слова: моральні, вольові прояви, тренування, спортсмени. 
Annotation. The specialized moral and volitional qualities are first 

described, their intercommunication is rotined through volitional displays taking 
into account a sporting collective.   

Key words: moral, volitional displays, training, sportsmen. 
 
63. Тугуши М. Г. 
Выработка двигательных навыков в переходном возрасте у нормальных и 
аномальных детей : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория 
и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры”; [ спец.] 19.00.01 „Общая 
психология, история психологии” / Тугуши Мамил Геронтьевич ; ГГИФК. − 
Ташкент, 1990. – 23 с. 

Аннотация. Экспериментально обосновано, что уровень 
интеллектуального развития подростка играет ведущую роль в выработке 
двигательных навыков, что физические и духовные процессы человека 
проявляются в единстве. 
 Ключевые слова: двигательные навыки, аномальные дети, уровень 
интеллектуального развития. 

Анотація. Експериментально обґрунтовано, що рівень 
інтелектуального розвитку підлітка відіграє провідну роль у виробленні 
рухових навичок, що фізичні і духовні процеси людини виявляються в 
єдності.   

Ключові слова: рухові навички, аномальні діти, рівень 
інтелектуального розвитку. 

Annotation. It is experimentally grounded, that the level of intellectual 
development of teenager plays a leading role in making of motive skills, that the 
physical and spiritual processes of man show up in unity.   

Key words: motive skills, anomalous children, level of intellectual 
development. 

 
64. Файчак Р. І. 
Корекція екзаменаційного стресу у ліцеїстів засобами фізичної культури : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Файчак 
Роман Іванович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2007. – 20 с. 



Анотація. Уперше отримано експериментальні дані про депресивну 
дію психоемоційного стресу під час екзаменів на неспецифічну 
резистентність організму ліцеїстів 14–16 років та його диференційований 
вплив відповідно до типологічних властивостей і психофізичних якостей 
підлітків. Виявлено, що найбільш оптимальним засобом корекції величини 
психоемоційного (екзаменаційного) стресу й імунобіологічних властивостей 
організму (неспецифічної резистентності) є індивідуально дозовані 
анаеробно-аеробні фізичні навантаження (за показниками соматичного 
здоров’я й рівня розвитку фізичних якостей) у поєднанні з дихальною 
гімнастикою.  

Ключові слова: стрес, екзамени, ліцей, засоби фізичної культури, 
диференційований вплив. 

Аннотация. Впервые получены экспериментальные данные о 
депрессивном действии психоэмоционального стресса во время экзаменов на 
неспецифическую резистентность организма лицеистов 14–16 лет. 

Ключевые слова: стресс, экзамен, лицей, средства физической 
культуры, дифференцированное влияние. 

Annotation. Experimental information is first got about the depressed action 
of psychological emotional stress during examinations on heterospecific 
rezistentnost' of organism of students of lyceum 14–16 years.  

Key words: stress, examination, lyceum, facilities of physical culture, 
differentiated influence. 
 
65. Філенко Л. В. 
Інформатизація навчального процесу вищих навчальних закладів фізичної 
культури з урахуванням когнітивних якостей студентів : автореф. дис. … 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення” / Філенко Людмила Василівна ; 
Харків. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2007. – 20 с. 

Анотація. Уперше теоретично обґрунтована інформаційно-
алгоритмічна модель навчання з урахуванням когнітивних якостей студентів. 
Розроблено алгоритм створення інформаційно-комп’ютерних навчальних 
програм, спрямованих на індивідуалізацію навчання. Встановлено залежність 
сприйняття навчального матеріалу студентами вищих навчальних закладів 
фізичної культури від рівня розвитку їх когнітивних якостей. 

Ключові слова: інформатизація, навчальний процес, вищі навчальні 
заклади, когнітивні якості студентів. 

Аннотация. Впервые теоретически обоснована информационно-
алгоритмическая модель обучения с учетом когнитивных качеств студентов. 
 Ключевые слова: информатизация, учебный процесс, высшие учебные 
заведения, когнитивные качества студентов. 

Annotation. First the informative-algorithmic model of teaching taking into 
account kognitivnykh qualities of students is grounded in theory.   

Key words: informatization, educational process, higher educational 
establishments, kognitiv qualities of students. 



66. Фролова М. И. 
Социально-психологические аспекты эффективного руководства спортивным 
коллективом : автореф. дис. … канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 
„Социальная психология” / Фролова Марина Ивановна ; Акад. МВД СССР. – 
М., 1978. – 24 с. 

Аннотация. Обоснован комплексный подход к проблеме 
эффективного руководства сборной спортивной командой, понимаемой как 
система „тренер-спортсмены”. Основным критерием эффективности 
деятельности тренера, как руководителя выдвинута его способность 
обеспечить процесс коллективообразования в группе. Научно обоснован и 
экспериментально проверен ряд социально-психологических показателей, 
характеризующих спортивную команду как коллектив, в том числе тренера 
как руководителя команды, достигшей высокого уровня развития. 
 Ключевые слова: психологические аспекты, коллектив команды, 
тренер. 

Анотація. Обґрунтований комплексний підхід до проблеми 
ефективного керівництва збірною спортивною командою, що розуміють як 
систему „тренер-спортсмени”. Основним критерієм ефективності діяльності 
тренера як керівника висунута його здатність забезпечити процес 
коллективної спільноти в групі. Науково обґрунтовані і експериментально 
перевірені соціально-психологічні показники, що характеризують спортивну 
команду як колектив, у тому числі тренера як керівника команди, що досягла 
високого рівня розвитку.   

Ключові слова: психологічні аспекти, колектив команди, тренер. 
Annotation. Complex approach is grounded to the problem of the effective 

managing a collapsible sporting command, understood as a system „trainer-
sportsmen”. By the basic criterion of efficiency of activity of trainer as a leader his 
ability to provide the process of collective education in a group is pulled out. 
Scientifically grounded and the row of social-psychological indexes, characterizing 
a sporting command as collective, including trainer as leader of command, 
attaining high is experimentally tested high level development.   

Key words: psychological aspects, command collective, trainer. 
 
67. Фураев Г. П. 
Управление процессом спортивного совершенствования на базе 
исследования мотива достижения успеха в соревновании : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)”; 
[спец.] 19.00.01 „Общая психология” / Фураев Геннадий Павлович ; 
ВНИИФК. – М., 1980. – 25 с. 

Аннотация. Экспериментально обоснована методика, направленная на 
исследование мотивов спортивной деятельности – одного из условий 
механизмов управления спортивным совершенствованием. 
 Ключевые слова: спортивное совершенствование, мотив достижения 
успеха, управление. 



Анотація. Експериментально обґрунтована методика, направлена на 
дослідження мотивів спортивної діяльності, – однієї з умов механізмів 
управління спортивним вдосконаленням.   

Ключові слова: спортивне вдосконалення, мотив досягнення успіху, 
управління. 

Annotation. A method, directed on research of reasons of sporting activity, 
is experimentally grounded – one of terms of mechanisms of management sporting 
perfection.   

Key words: sporting perfection, reason of achievement of success, 
management. 
 
68. Хайрутдинова Н. У. 
Социально-психологические проблемы спортивного совершенствования 
учащихся ДЮСШ : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория 
и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры”; [ спец.] 19.00.05 „Социальная 
психология, социология и психология личности” / Хайрутдинова Наиля 
Усмановна ; ВНИИФК. − М., 1991. – 25 с. 

Аннотация. Впервые выявлены социально-психологические 
особенности личности перспективного спортсмена; установлены 
закономерности трансформации мотиваций в спортивной деятельности на 
протяжении спортивной карьеры. Выявлены показатели и время, наиболее 
рациональное для ведения отбора перспективных спортсменов по социально-
психологическим качествам личности. 
 Ключевые слова: психологические проблемы, спортивное 
совершенствование, учащиеся, мотивация спортивной деятельности. 

Анотація. Уперше виявлені соціально-психологічні особливості 
особистості перспективного спортсмена; встановлені закономірності 
трансформації мотивацій в спортивній діяльності впродовж спортивної 
кар'єри. Виявлені показники і найбільш раціональний час для проведення 
відбору перспективних спортсменів за соціально-психологічними якостями. 
 Ключові слова: психологічні проблеми, спортивне вдосконалення, 
учні, мотивація спортивної діяльності. 

Annotation. The social-psychological features of personality of perspective 
sportsman are first exposed; conformities to law of transformation of motivations 
are set in sporting activity during a sporting career. Indexes and time, most rational 
for the conduct of selection of perspective sportsmen on social-psychological 
qualities of personality are exposed.   

Key words: psychological problems, sporting perfection, student, motivation 
of sporting activity. 
 
69. Хачатурян Ю. А. 
Индивидуализация средств и методов управления эмоциональной 
напряженностью у спортсменов высокой квалификации в процессе 
подготовки и участия в соревнованиях : автореф. дис. … канд. пед. наук : 



[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)”; [ спец.] 19.00.01 
„Общая психология” / Хачатурян Юрий Арташесович ; ВНИИФК. – М., 1978. 
– 28 с. 

Аннотация. Впервые в спортивной науке получены данные о 
индивидуальных особенностях фехтовальщиков высокой квалификации по 
типу установки и выявлена структура и динамика эмоциональной 
напряженности и стресса в условиях экстремальной соревновательной 
деятельности. Многоуровневым экспериментом установлено специфическое 
регуляторное влияние установок на предстоящую деятельность, на 
временные, качественные и пространственные характеристики 
сенсомоторных реакций в ситуациях разной тактической, технической и 
психологической степени сложности у фехтовальщиков с различными 
индивидуально-типическими особенностями установки. Впервые в 
спортивной психологии выявлено специфическое влияние установки на 
динамику эмоциональной напряженности и опосредствовано на 
сенсомоторные действия, что в значительной мере определяет 
эффективность соревновательной деятельности. Разработан оптимальный 
комплекс психодиагностики стресса, адекватный специфике деятельности в 
спортивном фехтовании. 
 Ключевые слова: средства, методы управления, эмоциональная 
напряженность, процесс подготовки, соревнования. 

Анотація. Уперше в спортивній науці отримані дані про індивідуальні 
особливості фехтувальників високої кваліфікації за типом установки, і 
виявлена структура і динаміка емоційної напруженості і стресу в умовах 
екстремальної діяльності змагання. Багаторівневим експериментом 
встановлений специфічний регуляторний вплив установок на майбутню 
діяльність, на тимчасові, якісні і просторові характеристики сенсомоторних 
реакцій в ситуаціях різного тактичного, технічного і психологічного ступеня 
складності у фехтувальників з різними індивідуально-типовими 
особливостями установки. 

Ключові слова: засоби, методи управління, емоційна напруженість, 
процес підготовки, змагання. 

Annotation. First in sporting science information is got about the individual 
features of fencers of high qualification on the type of setting and a structure and 
dynamics of emotional tension and stress is exposed in the conditions of extreme 
competition activity. A multilevel experiment is set specific regulator influence of 
settings on forthcoming activity, on temporal, high-quality and spatial descriptions 
of sensomotor reactions in the situations of different tactical, to the technical and 
psychological degree of complication for fencers with the different individual-
typical features of setting. 

Key words: facilities, management methods, emotional tension, process of 
preparation, competitions. 

 
 



70. Хорхе Портилья Ирене. 
Проявление стереотипов в оценке школьниками себя и сверстников : 
автореф. дис. … канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 „Социальная 
психология” / Хорхе Портилья Ирене ; ЛОЛГУ им. А. А. Жданова. – Л., 1977. 
– 14 с. 

Аннотация. Обосновано влияние национальных факторов в 
восприятии других людей, заключающееся в избирательном учете ряда 
характеристик для оценки людей. Найдены новые эмпирические факторы в 
области перцепции, как например, избирательная слепота звезд. 
 Ключевые слова: стереотипы, школьники, перцепция. 

Анотація. Обґрунтований вплив національних чинників в сприйнятті 
інших людей.  Знайдені нові емпіричні чинники в перцепції, як наприклад, 
вибіркова сліпота зірок.   

Ключові слова: стереотипи, школярі, перцепція. 
Annotation. Influence of national factors is grounded in perception of other 

people, consisting in the electoral account of row of descriptions for the estimation 
of people. New empiric factors are found in area of perception, as for example, 
electoral blindness of stars.   

Key words: stereotypes, schoolboys, perception. 
 

71. Шеріф Сархан. 
Детермінанти психологічної згуртованості у спортивній команді (на прикладі 
футболу) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Шеріф Сархан ; Нац. ун-т фіз. 
виховання і спорту України. – К., 2012. – 18 с. 

Анотація. Уперше визначено та вивчено детермінанти психологічної 
згуртованості в команді; вперше проведено дослідження з вивчення 
особистісних чинників спортсменів-футболістів та їх впливу на групову 
згуртованість у команді; вперше запропонований тренінг, спрямований на 
корекцію групової згуртованості в спортивній команді з урахуванням 
психологічної сумісності кваліфікованих спортсменів. 

Ключові слова: згуртованість, сумісність, соціально-психологічний 
клімат, тренінг психологічної корекції. 

Аннотация. Диссертация посвящена проблеме групповой 
сплоченности, обоснованию ее значения для регуляции командного настроя в 
команде по мини футболу. 

Ключевые слова: сплоченность, совместимость, социально-
психологический климат, тренинг психологической коррекции. 

Annotation. Experiments have revealed the features of group cohesion 
among players, investigated the most important personal factors in athletes, and 
their influence on the processes of cohesion in sport team, identified the value of 
trust in a team sport and its relationship to socio-psychological climate, practical 
recommendations on how to manage the process of training qualified athletes 
based on their psychological compatibility. Our analysis and interpretation of the 
formative experiment suggests that the psychological unity of command can be 



used successfully to increase with through our program of psychological 
adjustment and practical recommendations. 

Key words: cohesion, compatibility, and social - psychological climate, 
psychological treatment program. 
 
72. Шуберт Ф. И. 
Исследование ранговой структуры в группах школьников, занимающихся 
спортом (возраст 10–11 лет): автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13734 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Ф. И. Шуберт ; ГЦОЛИФК. − М., 1972. – 19 с. 

Аннотация. Исследован процесс возникновения и развития 
внутригрупповой ранговой структуры в группах школьников, занимающихся 
спортом. Установлен характер и степень соотношения деловых качеств и 
эмоциональных отношений, проявляемых членами малых спортивных групп. 
Обосновано влияние знания ранговой позиции членов группы на оценку их 
физической подготовленности. Выявлено влияние внутригрупповой ранговой 
структуры на уровень спортивных достижений членов группы.  
 Ключевые слова: школьники, спорт, ранговаячструктура, спортивные 
достижения. 

Анотація. Досліджений процес виникнення і розвитку 
внутрішньогрупової рангової структури в групах школярів, що займаються 
спортом. Встановлений характер і ступінь співвідношення ділових якостей і 
емоційних стосунків членів малих спортивних груп. Обґрунтований вплив 
знання рангової позиції членів групи на оцінку їх фізичної підготовленості. 
Виявлений вплив внутрішньогрупової рангової структури на рівень 
спортивних досягнень членів групи.    

Ключові слова: школярі, спорт, рангова структура, спортивні 
досягнення. 

Annotation. The process of origin and development of vnutrigruppovoy 
grade structure is investigational in the groups of schoolboys, going in for sports. 
Character and degree of correlation of professional qualities and emotional 
relations is set, small sporting groups shown members. Influence of knowledge of 
grade position of members of group is grounded on the estimation of their physical 
preparedness. Influence of vnutrigruppovoy grade structure is exposed on the level 
of sporting achievements of members of group.    

Key words: schoolboys, sport, grade structure, sporting achievements. 
 
73. Щенин Б. П. 
Исследование психологических особенностей состояния тренированности 
лыжников-гонщиков : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.734 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” 
/Б. П. Щенин ; ГЦОЛИФК. – М., 1970. – 30 с. 

Аннотация. Экспериментально обоснованы психологические 
особенности состояния тренированности лыжников-гонщиков. 



Ключевые слова: психологические особенности, тренировка, 
состояние. 

Анотація. Експериментально обґрунтовані психологічні особливості 
стану тренованості лижників-гонщиків.  

Ключові слова: психологічні особливості, тренування, стан. 
Annotation. The psychological features of the state of trained of racing 

skiers-drivers are experimentally grounded.  
Key words: psychological features, training, state. 
 

Автореферати дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора наук: 

 
74. Келлер В. С. 
Исследование деятельности спортсменов в вариативных конфликтных 
ситуациях : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Келлер 
Владимир Станиславович ; ГЦОЛИФК. – М., 1975. – 33 с. 

Аннотация. Экспериментально обоснована технико-тактическая 
подготовка спортсменов к результативной деятельности в условиях 
вариативных конфликтных ситуаций, методы тренировки, специфичные для 
единоборств и игр; тенденции динамики нагрузки на различных этапах 
подготовки спортсменов; дифференцирование приемов и действий; 
использование антиципационных программ оперативной настройки для 
управления состоянием спортсмена.  
 Ключевые слова: спортсмены, конфликтные ситуации, динамика 
нагрузки. 

Анотація. Експериментально обґрунтована технико-тактічна 
підготовка спортсменів до результативної діяльності в умовах варіативних 
конфліктних ситуацій, методи тренування, специфічні для єдиноборств і ігор; 
тенденції динаміки навантаження на різних етапах підготовки спортсменів; 
диференціювання прийомів і дій; використання антиципаційних програм 
оперативного налаштування для управління станом спортсмена.  
 Ключові слова: спортсмени, конфліктні ситуації, динаміка 
навантаження. 

Annotation. Tekhniko-tactical preparation of sportsmen is experimentally 
grounded to effective activity in the conditions of variant conflict situations, 
methods trainings, specific for single combats and games; tendencies of dynamics 
of loading on the different stages of preparation of sportsmen; differentiation of 
receptions and actions; use of the anticipacionnykh programs of the operative 
tuning for a management the state of sportsman.    

Key words: sportsmen, conflict situations, dynamics of loading. 
 
75. Неверкович С. Д. 
Психолого-педагогические основы игровых методов подготовки кадров : 
автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 



физического воспитания и спортивной тренировки”; [ спец.] 19.00.07 
„Педагогическая и возрастная психология” / Неверкович Сергей 
Дмитриевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1988. – 31 с. 

Аннотация. Теоретически обоснован, разработан и проверен на 
практике новый тип обучающих игр, использование которых способствует 
целенаправленному формированию у управленческих кадров 
психологических предпосылок творческого профессионального сознания, 
мышления и деятельности.  
 Ключевые слова: психологические, педагогические основы, подготовка 
кадров, мышление, деятельность. 

Анотація. Теоретично обґрунтований, розроблений і перевірений на 
практиці новий тип розвивальних ігор, використання яких сприяє 
цілеспрямованому формуванню в управлінських кадрів психологічних 
передумов творчої професійної свідомості, мислення і діяльності.  
 Ключові слова: психологічні, педагогічні основи, підготовка кадрів, 
мислення, діяльність. 

Annotation. In theory grounded, developed and tested in practice new type 
of teaching games, the use of which is instrumental in the purposeful forming at 
the administrative shots of psychological pre-conditions of creative professional 
consciousness, thought and activity.    

Key words: psychological, pedagogical bases, training of personnels, 
thought, activity. 

 
76. Родионов А. В. 
Психолого-педагогические методы повышения эффективности решения 
оперативных задач в спорте : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры”; [ спец.] 19.00.01 „Общая 
психология, история психологии” / Родионов Альберт Вячеславович ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1990. – 46 с. 

Аннотация. Системно изучены условия и отдельные компоненты 
деятельности, проявления индивидуального стиля в решении задач, 
обуславливающие эффективность решений, психические качества и 
психические состояния, по-своему отражающие их проявления. Выявлены 
компоненты специальных способностей к спортивной деятельности с целью 
оценки профессиональной пригодности и индивидуализации 
психологической подготовки, определены методические подходы к 
диагностике специальной подготовленности и готовности спортсменов к 
деятельности в экстремальных условиях. 
 Ключевые слова: психологические, педагогические методы, 
индивидуальный стиль решения задач, специальные способности. 

Анотація. Вивчені умови і окремі компоненти діяльності, прояви 
індивідуального стилю у вирішенні завдань, що обумовлюють ефективність 
рішень, психічні якості і психічні стани, прояви, що відображають їх. 
Виявлені компоненти спеціальних здібностей до спортивної діяльності з 



метою оцінки професійної придатності і індивідуалізації психологічної 
підготовки, визначені методичні підходи до діагностики спеціальної 
підготовленості і готовності спортсменів до діяльності в екстремальних 
умовах.   

Ключові слова: психологічні, педагогічні методи, індивідуальний стиль 
вирішення завдань, спеціальні здібності. 

Annotation. Terms and separate komponenty of activity, displays of 
individual style in the decision of tasks, obuslavlivayuschie efficiency of decisions, 
psychical qualities and mental conditions, one's own way reflecting them displays, 
are system studied. Komponenty of the special capacities is exposed for sporting 
activity with the purpose of estimation of professional fitness and individualization 
of psychological preparation, the methodical going is certain near diagnostics of 
the special preparedness and readiness to readiness of sportsmen to activity in 
extreme terms.   

Key words: psychological, pedagogical methods, individual style of decision 
of tasks, special capabilities. 
 
77. Савченко В. Г. 
Основи психологічної підготовки спортсменів високої кваліфікації (на 
матеріалі боксу) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 24.00.01 
„Олімпійський і професійний спорт” / Савченко Віктор Григорович ; Укр. 
держ. ун-т фіз. виховання  і спорту. – К., 1997. – 48 с. 

Анотація. Науково обґрунтована проблема професійної психологічної 
підготовки боксерів високої кваліфікації; значення самостійної галузі 
психологічних знань спортивно-прикладної психології сучасного спорту. 

Ключові слова: психологічна підготовка, спортсмени високої 
кваліфікації, бокс. 

Аннотация. Научно обоснована проблема профессиональной 
психологической подготовки боксеров высокой квалификации; значение 
самостоятельной области психологических знаний спортивно-прикладной 
психологии современного спорта.  

Ключевые слова: психологическая подготовка, спортсмены высокой 
квалификации, бокс. 

Annotation. The problem of professional psychological preparation of 
boxers of high qualification is scientifically grounded; value of independent area of 
psychological knowledges of sporting psychotechnics of modern sport.   

Key words: psychological preparation, sportsmen of high qualification, 
boxing. 
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