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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ 
ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

 
Автореферати дисертацій на здобуття  
наукового ступеня кандидата наук: 

 
1. Давидова Н. А. 
Формування  рухових навичок студентів у процесі фізичного виховання 
засобами важкої атлетики : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
„Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)” / 
Давидова Наталія Анатоліївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. 
– Чернігів, 2012. – 20 с. 
 Анотація. Уперше побудовано біомеханічні моделі техніки 
важкоатлетичних вправ для студентів; розроблено програму з формування 
рухових навичок студентів у процесі фізичного виховання засобами важкої 
атлетики; експериментально доведено, що використання авторської програми 
забезпечує приріст силових здібностей та підвищення рівня здоров'я 
студентів у процесі фізичного виховання засобами важкої атлетики; 
удосконалено методи визначення та контролю технічної підготовленості у 
важкій атлетиці. 
 Ключові слова: рухова навичка, студенти, фізичне виховання, фізична 
підготовленість, здоров'я, здоровий спосіб життя, силові здібності. 
 Аннотация. В диссертации рассмотрены проблемы формирования 
двигательных навыков студентов, особенное внимание уделяется силовым 
способностям, как основе рациональной техники движений и составляющей 
здоровья. Проведен анализ современных направлений работы ученых по 
теоретическим основам формирования: двигательной функции студентов в 
процессе физического воспитания. 
 Ключевые слова: двигательный навык, студенты, физическое 
воспитание, физическая подготовленность, здоровье, здоровый способ 
жизни, силовые способности. 
 Annotation. The problems of physical skills forming to students are 
considered in dissertation, the special focus is given to the power skills as the main 
basis of rational motions' technique and health constituent. The analysis of modern 
scientific streams concerning theoretical basis of physical skills forming to 
students while PE, is performed. 
 Keywords: physical skill, students, physical education, physical training, 
health, healthy lifestyle, power skills. 
УДК 378.016:796.8.03 
 
2. Даниелян В. С. 
Физическая культура как системообразующий фактор здорового образа 
жизни мужского населения (на примере Армянской ССР) : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 



и спортивной тренировки” / Вячеслав Седракович Даниелян ; ВНИИФК. – 
М., 1988. – 17 с. 
 Аннотация. Изучены особенности здорового образа жизни мужского 
населения Армянской СССР по характеристикам заболеваемости, 
субъективного самочувствия, приобщенности к бытовым вредностям, общей 
двигательной и физкультурной активности. Выявлена взаимосвязь некоторых 
социально-демографических и географических факторов оздоровленности 
образа жизни мужского дееспособного населения Армении. Определена роль 
физической культуры и спорта в системе оздоровления образа жизни 
населения. 
 Ключевые слова: физическая культура, образ жизни, мужское 
население. 
 Анотація. Вивчені особливості здорового способу життя чоловічого 
населення Вірменської СРСР за характеристиками захворюваності, 
суб'єктивного самопочуття, залучення до побутових звичок, загальній 
руховій і фізкультурній активності. Виявлений взаємозв'язок деяких 
соціально-демографічних і географічних чинників оздоровлення, способу 
життя дієздатного чоловічого населення Вірменії. Визначена роль фізичної 
культури і спорту в системі оздоровлення способу життя населення. 
 Ключові слова: фізична культура, спосіб життя, чоловіче населення. 
 Annotation. Features are studied of healthy way of life of masculine 
population is studied Armenian SSSR by recommendations of morbidity, 
subjective feel, attaching to domestic habits, to general motive and athletic activity. 
Intercommunication of some socially-demographic and geographical factors of 
making healthy way of life of masculine capable population of Armenia is 
exposed. The role of physical culture and sport is certain in the system of making 
of way of life of population healthy. 
 Keywords: physical culture, way of life, masculine population. 
 
3.  Данилевич М. В. 
Співпраця сім’ ї та школи у фізичному вихованні учнів середнього шкільного 
віку : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Данилевич 
Мирослава Василівна ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 
17 с. 
 Анотація. Уперше комплексно досліджено ставлення вчителів 
фізичної культури і батьків до співпраці сім’ ї та школи; батьків та учнів 
різного рівня фізичної підготовленості до занять фізичною культурою і 
спортом. Отримали подальший розвиток дослідження про позитивний вплив 
рухової активності на фізичний стан школярів 12 років. 
 Ключові слова: сім’я, школа. фізичне виховання, учні середнього 
шкільного віку. 
 Аннотация. Экспериментально обосновано влияние авторской 
программы сотрудничества семьи и школы на эффективность физического 
воспитания учащихся среднего школьного возраста. 



 Ключевые слова: семья, школа. физическое воспитание, ученики 
среднего школьного возраста. 
 Annotation. Influence of the author program of collaboration of family and 
school is experimentally grounded on efficiency of physical education of studying 
middle school ages. 
 Keywords: family, school. physical education, students of middle school 
ages. 
УДК 796.071.5:371.037.044 
 
4.  Данилко М. Т. 
Формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів 
фізичної культури : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Данилко Микола Тихонович ; Волин. держ. ун-т імені Лесі 
Українки. – Луцьк, 2000. – 19 с. 
 Анотація. Удосконалено професіограму діяльності вчителя фізичної 
культури; розроблено технологію формування готовності майбутніх учителів 
фізичної культури до професійної діяльності, в основу якої покладено 
взаємозв’язки компонентів навчального процесу та реалізацію визначених 
принципів, етапів, форм, засобів і методів навчання. 
 Ключові слова: професійна діяльність, вчителі фізичної культури. 
 Аннотация. Определено содержание, структура и взаимосвязи 
основных видов деятельности учителя физической культуры. 
 Ключевые слова: профессиональная деятельность, учитель физической 
культуры. 
 Annotation. Maintenance, structure and intercommunications of basic types 
of activity of teacher of physical culture, is certain. 
 Keywords: professional activity, teachers of physical culture. 
УДК 371.125.3.037(021) 
 
5.  Данилов Ю. Г. 
Структура, измерение и пути совершенствования физической 
подготовленности студентов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
130004 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Данилов Юрий 
Георгиевич ; ВНИИФК. − М., 1977. – 19 с. 
 Аннотация. Обоснованы критерии оценки физической 
подготовленности студентов; разработаны способы диагностики текущего 
состояния с использованием ЭВМ. Экспериментально подтверждена 
примененная методика. 
 Ключевые слова: структура, физическая подготовленность, студенты. 
 Анотація. Обґрунтовано критерії оцінки фізичної підготовленості 
студентів; розроблено способи діагностики поточного стану з використанням 
ЕОМ. Експериментально підтверджена застосована методика. 
 Ключові слова: структура, фізична підготовленість, студенти. 



 Annotation. The criteria of estimation of physical preparedness of students 
are grounded; the methods of diagnostics of current status are developed with the 
use of COMPUTER. The applied method is experimentally confirmed. 
 Keywords: structure, physical preparedness, students. 
 

6.  Данчук П. С. 
Особенности физического воспитания школьников 7−9 лет, проживающих в 
зоне повышенной радиоактивности : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Данчук Петр 
Степанович ; ВНИИФК. – М., 1994. – 23 с. 
 Аннотация. Впервые дан сравнительный анализ особенностей 
физического развития, двигательной подготовленности и состояния здоровья 
младших школьников, проживающих в зоне повышенной радиоактивности; 
разработаны методические и санитарно-гигиенические основы организации 
физического воспитания.  
 Ключевые слова: физическое воспитание, школьники, зона 
радиоактивности. 
 Анотація. Уперше здійснено порівняльний аналіз особливостей 
фізичного розвитку, рухової підготовленості і стану здоров'я молодших 
школярів, що проживають в зоні підвищеної радіоактивності; розроблено 
методичні і санітарно-гігієнічні основи організації фізичного виховання.  
 Ключові слова: фізичне виховання, школярі, зона радіоактивності. 
 Annotation. The comparative analysis of features of physical development 
is first given, motive preparedness and state of health of junior schoolboys, 
resident in the area of the promoted radio-activity; methodical and hygienically 
bases of organization of physical education are developed.  
 Keywords: physical education, schoolboys, area of radio-activity. 
 
7.  Дворецкий Л. К. 
Организация и содержание деятельности физкультурно-оздоровительных 
групп по месту жительства с лицами среднего и пожилого возраста (на 
примере ФОКов Белорусской ССР) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Дворецкий Леонид Казимирович ; БГИФК. − Минск, 1989. – 23 
с. 
 Аннотация. Разработаны эффективные методы набора и 
комплектования групп; определено содержание деятельности и критерии ее 
эффективности в ФОГ с лицами среднего и пожилого возраста; доказана 
эффективность использования разработанных материалов. 
 Ключевые слова: организация, содержание, группы по месту 
жительства, лица среднего и пожилого возраста, физическая культура. 
 Анотація. Розроблені ефективні методи набору і комплектування груп; 
визначений зміст діяльності і критерії її ефективності у ФОГ з особами 



середнього і похилого віку; доведена ефективність використання 
розроблених матеріалів. 
 Ключові слова: організація, зміст, групи за місцем проживання, особи 
середнього і похилого віку, фізична культура. 
 Annotation. The effective methods of set and completing of groups are 
developed; maintenance of activity and criteria of its efficiency is certain in FOG 
with the persons of middle and elderly ages; efficiency of the use of the developed 
materials is proved. 
 Keywords: organization, maintenance, groups domiciliary, persons of middle 
and elderly ages, physical culture. 
УДК 796.035-053.8(476) 
 
8.  Деделюк Н. А. 
Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в 
загальноосвітній школі : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту 
: [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Деделюк Ніна Автономівна ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – 
Л., 2004. – 20 с. 
 Анотація. Уперше комплексно досліджено теоретико-методичні 
основи фізичного виховання у Київській Русі та розроблено шляхи їх 
використання у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. 
 Ключові слова: фізичне виховання, традиції, Київська Русь, 
загальноосвітня школа. 
 Аннотация. Впервые комплексно исследованы теоретико-
методические основы физического воспитания в Киевской Руси и 
разработаны пути их использования в учебно-воспитательном процессе 
общеобразовательной школы. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, традиции, Киевская Русь, 
общеобразовательная школа.  
 Annotation. First complex in theory -methodical bases of physical education 
are complex explored in Kiev Russia and the ways of their use are developed in the 
educate  process of general school. 
 Keywords: physical education, traditions, Kiev Russia, general school. 
УДК 796.03(091) 
 
9.  Демченко П. П. 
Особенности построения занятий в ПТУ с использованием 
многокомплектного спортивного оборудования : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Демченко Петр Петрович ; ВНИИФК. − М., 1989. – 
22 с. 
 Аннотация. Разработана методика применения многокомплектного 
спортивного оборудования на уроках физического воспитания; проверена 
эффективность использования многокомплектного спортивного 



оборудования по предлагаемой методике в динамике трех лет обучения 
учащихся в ПТУ. 
 Ключевые слова: занятия, спортивное оборудование, урок физического 
воспитания. 
 Анотація. Розроблено методику застосування багатокомплектного 
спортивного обладнання на уроках фізичного виховання; перевірено 
ефективність використання багатокомплектного спортивного обладнання за 
пропонованою методикою в динаміці трьох років навчання учнів ПТУ. 
 Ключові слова: заняття, спортивне обладнання, урок фізичного 
виховання. 
 Annotation. The method of application of multicomplete sporting equipment 
is developed on the lessons of physical education; efficiency of the use of 
multicomplete sporting equipment is tested on the offered method in the dynamics 
of three years of teaching studying in professional technical schools. 
 Keywords: employments, sporting equipment, lesson of physical education. 
УДК 796.011.3+796.015.1 
  
10.  Джамалов А. Р. 
Исследование эффективности влияния различных режимов двигательной 
деятельности на физическое развитие и физическую подготовленность 
студенческой молодежи : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13734 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 
(включая методику лечебной физкультуры)” / Джамалов А. Р. ; ГЦОЛИФК. − 
М., 1970. – 33 с. 
 Аннотация. Экспериментально обосновано влияние различных 
режимов двигательной деятельности на развитие основных физических 
качеств и физическое развитие студенческой молодежи. 
 Ключевые слова: режим двигательной активности, физическое 
развитие, физическая подготовленность, студенческая молодежь. 
 Анотація. Експериментально обґрунтовано вплив різних режимів 
рухової діяльності на розвиток основних фізичних якостей і фізичний 
розвиток студентської молоді. 
 Ключові слова: режим рухової активності, фізичний розвиток, фізична 
підготовленість, студентська молодь. 
 Annotation. Influence of the different modes of motive activity is 
experimentally grounded on development of basic physical qualities and physical 
development of student young people. 
 Keywords: mode of motive activity, physical development, physical 
preparedness, student young people. 
 
11.  Джаноян А. А. 
Методика проведения круглогодичных занятий по физической подготовке на 
открытом воздухе (в южной полосе СССР) : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
А. А. Джаноян ; ГЦОЛИФК. – М., 1961. – 15 с. 



 Аннотация. Доказана целесообразность круглогодичных занятий 
общей физической подготовкой на открытом воздухе в условиях юга. 
Обоснована методика круглогодичных занятий общей физической 
подготовкой на открытом воздухе. Выявлено влияние занятий на состояние 
здоровья, физическое развитие, уровень физической подготовленности и 
качество учебно-теоретической и производственной работы учащихся. 
 Ключевые слова: методика, круглогодичные занятия, физическая 
подготовка. 
 Анотація. Доведено доцільність цілорічних занять загальною 
фізичною підготовкою на відкритому повітрі в умовах півдня. Обґрунтовано 
методику цілорічних занять загальною фізичною підготовкою на відкритому 
повітрі. Виявлено вплив занять на стан здоров'я, фізичний розвиток, рівень 
фізичної підготовленості і якість навчально-теоретичної і виробничої роботи 
учнів. 
 Ключові слова: методика, цілорічні заняття, фізична підготовка. 
 Annotation. Expedience of whole-year employments is proved by general 
physical preparation outdoors in the conditions of south. The method of whole-
year employments is grounded by general physical preparation outdoors. Influence 
of employments is exposed on the state of health, physical development, level of 
physical preparedness and quality of educational-theoretical and production work 
of studying. 
 Keywords: method, whole-year employments, physical preparation. 
 

12.   Джаров Т. Д. 
Влияние некоторых средств массовой информации на развитие физической 
культуры и спорта среди учащейся молодежи в Народной Республике 
Болгарии : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Джаров Тодор 
Димитров ; ВНИИФК. − М., 1975. – 31 с. 
 Аннотация. Исследовано влияние спортивной прессы и телевидения 
на учащуюся молодежь в Болгарии. 
 Ключевые слова: массовая информация, физическая культура и спорт, 
учащиеся, Народная Республика Болгария. 
 Анотація. Досліджено вплив спортивної преси і телебачення на 
студентську молодь у Болгарії. 
 Ключові слова: масова інформація, фізична культура і спорт, 
студентська молодь, Народна Республіка Болгарія. 
 Annotation. Influence of sporting press and television is explored on 
studying young people in Bulgaria. 
 Keywords: mass information, fhysical culture and sport, studying, Folk 
Republic Bulgaria. 
 
13.  Дзюбалов А. В. 
Двигательные и организационно-методические умения как факторы 
приобщения студентов к самостоятельной физкультурной деятельности : 



автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]  13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры” / Дзюбалов Александр Владимирович ; ГЦОЛИФК. – 
М., 1991. – 26 с. 
 Аннотация. Получены новые данные, позволяющие судить о степени 
уверенности студентов в своей технической подготовленности по наиболее 
распространенным в вузах видам спорта, а также об уровне владения 
методическими умениями и умениями в осуществлении самоконтроля. 
 Ключевые слова: двигательные, методические умения, студенты, 
деятельность. 
 Анотація. Отримано дані, що дозволяють оцінювати ступінь 
упевненості студентів у власній технічній підготовленості з найбільш 
поширених у вузах видах спорту, а також рівень володіння методичними 
уміннями і уміннями у здійсненні самоконтролю. 
 Ключові слова: рухові, методичні уміння, студенти, діяльність. 
 Annotation. New information, allowing to judge about the degree of 
confidence students in the technical preparedness on the most widespread in 
institutes of higher types of sport, is got, and also about the level of domain 
methodical abilities and abilities in realization of self-control. 
 Keywords: motive, methodical abilities, students, activity. 
 
14.  Добринський В. С. 
Рейтингова оцінка фізичної підготовленості підлітків як засіб підвищення 
мотивації до систематичних занять фізичною культурою : автореф. дис. … 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]  24.00.02 „Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення” / Добринський Володимир 
Семенович; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 20 с. 
 Анотація. Розроблена система педагогічного контролю, яка 
відрізняється від тих, що є у практиці фізичного виховання учнів 
загальноосвітніх шкіл: критеріями „абсолютного” рейтингового оцінювання, 
„відносного” оцінювання динаміки показників протягом чверті та 
навчального року, тренінгу, комплексу інформативних рухових тестів. 
 Ключові слова: фізична підготовленість, підлітки, мотивація, 
систематичні заняття, фізична культура. 
 Аннотация. Разработана методика использования рейтинговой оценки 
поточного контроля физической подготовленности в процессе физического 
воспитания в школе. 
 Ключевые слова: физическая подготовленность, подростки, мотивация, 
систематические занятия, физическая культура. 
 Annotation. The method of the use of rating estimation of control of 
physical preparedness is developed in the process of physical education at school. 
 Keywords: physical preparedness, teenagers, motivation, systematic 
employments, physical culture. 
УДК 371.037 
 



15.  Довгаль Г. И. 
Эффективность разных вариантов методики проведения компонентов 
двигательного режима учащихся VII–VIII классов в условиях школ 
продленного дня : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория 
и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Довгаль 
Галина Ивановна ; НИИ физиол. детей и подр. − М., 1988. – 17 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснованы содержание и методика 
проведения основных компонентов двигательного режима для учащихся VII–
VIII классов школ продленного дня. Разработаны варианты методики 
проведения компонентов двигательного режима, которые предусматривают 
выполнение физических упражнений с переменной и равномерной 
интенсивностью. Показано, что вариант методики проведения компонентов 
двигательного режима с переменной интенсивностью движений является 
более эффективным для повышения физической подготовленности, 
умственной и физической работоспособности учащихся.  
 Ключевые слова: методика, двигательный режим, учащиеся, школы 
продленного дня. 
 Анотація. Експериментально обґрунтовані зміст і методика 
проведення основних компонентів рухового режиму для учнів VII–VIII 
класів шкіл продовженого дня. Розроблено варіанти методики проведення 
компонентів рухового режиму, які передбачають виконання фізичних вправ 
із змінною і рівномірною інтенсивністю. Показано, що варіант методики 
проведення компонентів рухового режиму із змінною інтенсивністю рухів є 
ефективнішим для підвищення фізичної підготовленості, розумової і 
фізичної працездатності учнів.  
 Ключові слова: методика, руховий режим, учні, школи продовженого 
дня. 
 Annotation. Maintenance and method of conducting of basic components of 
the motive mode is experimentally grounded for the VII–VIII classes of students of 
schools of the prolonged day. The variants of method of conducting of components 
of the motive mode, which foresee implementation of physical exercises with 
variable and even intensity, are developed. It is shown that a variant of method of 
conducting of components of the motive mode with variable intensity of motions is 
more effective for the increase of physical preparedness, mental and physical 
capacity of studying.  
 Keywords: method, motive mode, studying, schools of the prolonged day. 
УДК 372.879.6.046.14:37.018.54 
 
16.  Доквадзе А. В. 
К научному обоснованию системы физкультурных мероприятий в режиме 
рабочего дня сборщиц чая : автореф. дис. … канд. пед. наук / А. В. Доквадзе ; 
ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. − Л., 1966. – 26 с. 
 Аннотация. Изучена динамика работоспособности и функционального 
состояния организма сборщиц чая на протяжении рабочего дня. Обоснована 
методика производственной гимнастики для сборщиц чая. 



 Ключевые слова: система, обоснование, мероприятия, режим рабочего 
дня, сборщицы чая. 
 Анотація. Вивчено динаміку працездатності і функціонального стану 
організму збиральників чаю упродовж робочого дня. Обґрунтовано методику 
виробничої гімнастики для збиральників чаю. 
 Ключові слова: система, обґрунтування, заходи, режим робочого дня, 
збиральники чаю. 
 Annotation. The dynamics of capacity and functional state of organism of 
fitters is studied expecting during a working day. The method of production 
gymnastics is grounded for fitters expecting. 
 Keywords: system, ground, measures, mode of working day, fitters 
expecting. 
 
17.  Долбишева Н. Г. 
Теоретико-методичні основи формування знань про фізичне здоров'я в 
системі фізичного виховання у старшокласників : автореф. дис. … канд. наук 
з фіз. виховання і спорту : [спец.]  24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Долбишева Ніна Григорівна ; Нац. ун-т 
фіз. виховання і спорту України. – К., 2006. – 21 с. 
 Анотація. Уперше в умовах загальноосвітньої школи для учнів 
старших класів розроблено систему формування загальних та спеціальних 
знань про фізичне здоров’я на теоретичному, методичному та практичному 
рівнях за допомогою спеціального курсу „Фізичне здоров’я”. Розроблено 
критерії оцінювання знань з теоретико-методичного матеріалу, виконання 
практичних завдань та самостійної роботи зі спеціального курсу „Фізичне 
здоров’я” за 12-бальною шкалою оцінок. Уперше оцінено знання дітей 
старшого шкільного віку з питань фізичного здоров’я на теоретичному, 
методичному та практичному рівнях; проведено порівняльний аналіз рівнів 
знань та встановлено їх взаємозв’язок з руховою активністю, окремими 
показниками фізичного здоров’я. Запропоновано систему формування знань 
про фізичне здоров’я на теоретичному, методологічному й практичному 
рівнях в системі факультативних занять, на основі міжпредметних зв’язків 
уроків фізичної культури з дисциплінами „Допризовна підготовка юнаків” та 
„Медицина”. 
 Ключові слова: знання про фізичне здоров'я,  система фізичного 
виховання, старшокласники. 
 Аннотация. Впервые предлагается система формирования знаний о 
физическом здоровье на основе факультативных занятий межпредметных 
взаимосвязей уроков физической культуры с дисциплинами „Допризывная 
подготовка юношей” и „Медицина”. 
 Ключевые слова: знание о физическом здоровье, система физического 
воспитания, старшеклассники. 
 Annotation. The system of forming of knowledges is first offered about a 
physical health on the basis of the optional reading of intersubject 



intercommunications of lessons of physical culture with disciplines „Before an 
appeal preparation of youths” and „ Medicine”. 

 Keywords: knowledge about a physical health, system of physical education, 
senior pupils. 
УДК 796:071.5:371.73 
 
18. Долженко Л. П. 
Фізична підготовленість і функціональні особливості студентів із різним 
рівнем фізичного здоров’я : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Долженко Людмила Павлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. – К., 2007.– 21 с. 
 Анотація. Уперше розроблено модельні характеристики різних рівнів 
фізичного здоров’я, заснованих на специфіці взаємозв’язку між основними 
показниками фізичного здоров’я; розроблено прогнозні моделі фізичної 
підготовленості студентської молоді залежно від рівня їх фізичного здоров’я. 
Запропоновано новий підхід до розподілу студентів на групи для занять 
фізичними вправами, відмінний від загальноприйнятого розподілу, який 
враховує характер захворюваності. 
 Ключові слова: фізична підготовленість, функціональні особливості, 
студенти, фізичне здоров’я. 
 Аннотация. Разработаны модельные характеристики различных 
уровней физического здоровья студентов. На основе разработанных 
модельных характеристик различных уровней физического здоровья 
предложен новый подход для распределения студентов на группы для 
занятий физическими упражнениями, отличный от общепринятого 
распределения, учитывающего характер заболеваемости. 
 Ключевые слова: физическая подготовленность, функциональные 
особенности, студенты, физическое здоровье. 
 Annotation. Descriptions of models of different physical health of students 
levels are developed. On the basis of the developed descriptions of models of 
different physical health levels new approach is offered for distributing of students 
on groups for employments by physical exercises, different from the generally 
accepted distributing, taking into account character of morbidity. 
 Keywords: physical preparedness, functional features, students, physical 
health. 
УДК 796.071.5:378.180.6 
 
19.  Домашенко А. В. 
Організаційно-педагогічні засади системи фізичного виховання студентської 
молоді України : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Домашенко Анатолій Васильович ; Льв. держ ін-т фіз. культури. 
– Л., 2003. – 20 с.  



 Анотація. Масштабно обґрунтовано причини, що визначають 
виникнення явищ детермінованої доцільності фізичного виховання студентів 
у теперішній час, у найближчому і віддаленому майбутньому з позицій 
сучасних наукових пошуків, інтересів держави та працедавців. Розроблено на 
засадах системних уявлень сучасну концепцію та прогностичну динамічну 
модель фізичного виховання. 
 Ключові слова: педагогічні засади, система фізичного виховання, 
студентська молодь, Україна. 
 Аннотация. Разработана современная концепция и прогностическая 
динамическая модель физического воспитания. 
 Ключевые слова: педагогические принципы, система физического 
воспитания, студенческая молодежь, Украина. 
 Annotation. Modern conception and dynamic model prognosis of physical 
education is developed. 
 Keywords: pedagogical principles, system of physical education, student 
young people, Ukraine. 
УДК 796.011.1:796.011.3:374.32(477) 
 
20.  Донзо Диарра. 
Программно-нормативные основы физического воспитания в начальной 
школе Республики Гвинея : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 24.00.02 
„Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения” / 
Донзо Диарра ; Укр. гос. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – К., 1997.– 
24 с. 
 Аннотация. Впервые изучены особенности физического развития и 
физической подготовленности детей 7–16 лет республики Гвинея. Выявлены 
взаимосвязи между показателями морфофункционального статуса и 
физической подготовленностью школьников, определены лимитирующие 
факторы, влияющие на отдельные стороны физической подготовленности 
гвинейских детей, выявлены приоритетные заболевания (структура 
заболеваемости) в различные возрастные периоды и определена 
направленность профилактико-оздоровительных занятий физическими 
упражнениями. Разработана рейтинговая система оценки физической 
подготовленности детей, определена структура программ по физическому 
воспитанию в начальной школе. 
 Ключевые слова: основы физического воспитания, начальная школа, 
Республика Гвинея. 
 Анотація. Уперше вивчено особливості фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості дітей 7–16 років республіки Гвінея. Виявлено взаємозв'язки 
між показниками морфофункціонального статусу і фізичною 
підготовленістю школярів, визначено лімітуючі чинники, що впливають на 
окремі сторони фізичної підготовленості гвінейських дітей, виявлено 
пріоритетні захворювання (структура захворюваності) в різні вікові періоди і 
визначено спрямованість профілактико-оздоровчих занять фізичними 
вправами. Розроблено рейтингову систему оцінки фізичної підготовленості 



дітей, визначено структуру програм з фізичного виховання у початковій 
школі. 
 Ключові слова: основи фізичного виховання, початкова школа, 
Республіка Гвінея. 
 Annotation. First studied the feature of physical development and physical 
preparedness of children there are 7–16 years of republic Guinea. Exposed 
intercommunication between the indexes of morphological functional status and by 
physical preparedness of schoolboys, limiting factors, influencing on the separate 
sides of physical preparedness of the Guinean children, are certain, the diseases 
(structure of morbidity) of priorities are exposed in different periods of ages and 
the orientation of prophylactic-health employments is certain by physical 
exercises. The rating system of estimation of physical preparedness of children is 
developed, the structure of the programs is certain on physical education at primary 
school. 
 Keywords: bases of physical education, primary school, Republic Guinea. 
 
21.  Дормидонтова Л. С. 
Эффективность взаимодействия школы и внешкольных учреждений в 
физкультурно-спортивной работе на селе : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Дормидонтова 
Людмила Степановна ; ВНИИФК. − М., 1983. – 17 с. 
 Аннотация. Разработана и экспериментально апробирована система 
целенаправленного использования средств физической культуры и спорта в 
условиях села; раскрыты особенности организации физического воспитания 
сельских школьников во внеучебное время. Впервые определены структурно-
функциональные связи сельской общеобразовательной школы с другими 
учреждениями и организациями в физкультурно-спортивной работе среди 
детей и подростков во внеучебное время. Обоснованы педагогические и 
социологические средства формирования у школьников, их родителей, 
работников по физической культуре и спорту положительного, активного 
отношения к физической культуре и спорту. 
 Ключевые слова: организация физического воспитания, сельские 
школьники, средства формирования. 
 Анотація. Розроблена і експериментально апробована система 
цілеспрямованого використання засобів фізичної культури і спорту в умовах 
села; розкриті особливості організації фізичного виховання сільських 
школярів у позанавчальний час. Уперше визначені структурно-функціональні 
зв'язки сільської загальноосвітньої школи з іншими установами і 
організаціями у фізкультурно-спортивній роботі серед дітей і підлітків у 
позанавчальний час. Обґрунтовані педагогічні і соціологічні засоби 
формування у школярів, їх батьків, працівників з фізичної культури і спорту 
позитивного, активного ставлення до фізичної культури і спорту. 
 Ключові слова: організація фізичного виховання, сільські школярі, 
засоби формування. 



 Annotation. Developed and the system of the purposeful use of facilities of 
physical culture and sport is experimentally approved in the conditions of village; 
the features of organization of physical education of rural schoolboys are exposed 
in pose educational time. Structurally-functional connections of rural general 
school are first certain with other establishments and organizations in athletic-
sporting work among children and teenagers in after educational time. Pedagogical 
and sociological facilities of forming are grounded at schoolboys, their parents, 
workers on a physical culture and sport of positive, active attitude toward a 
physical culture and sport. 
 Keywords: organization of physical education, rural schoolboys, forming 
facilities. 
 
22.  Драчук А. І. 
Оптимізація фізичного виховання студентів вищих закладів освіти 
гуманітарного профілю : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту 
: [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Драчук Андрій Іванович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 
2001. – 20 с. 
 Анотація. Розроблено зміст навчальної програми з фізичного 
виховання, розділ „Баскетбол” для студентів нефізкультурних ВЗО на чотири 
роки навчання; експериментально обґрунтовано вплив занять з баскетболу на 
окремі психофізіологічні якості студентів. 
 Ключові слова: навчальна програма, фізичне виховання, баскетбол. 
 Аннотация. Разработано содержание учебной программы по 
физическому воспитанию, раздел „Баскетбол” для студентов 
нефизкультурных вузов на четыре года обучения; экспериментально 
обосновано влияние занятий по баскетболу на отдельные 
психофизиологические качества студентов. 
 Ключевые слова: учебная программа, физическое воспитание, 
баскетбол. 
 Annotation. Maintenance of on-line tutorial is developed on physical 
education, section „Basket-ball” for the students of unauthentic institutes of higher 
on four years of teaching; influencing of employments is experimentally grounded 
on basket-ball on separate physiological qualities of students. 
 Keywords: on-line tutorial, physical education, basket-ball. 
УДК 796.37.037.3 
 
23.  Дробний П. Д. 
Паспортизація фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку на базі 
антропометричних критеріїв оцінки : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 13.00.04 „Теорія і методика фізичного виховання, 
спортивного тренування і оздоровчої фізичної культури” / Дробний Петро 
Данилович ; ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – Х., 1994. – 16 с. 
 Анотація. Виявлено антропометричні критерії і рухові тести для 
паспортизації фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. 



Розроблено новий підхід до індивідуальної паспортизації рівня фізичного 
розвитку, зорієнтований на практичне застосування. Показано вплив будови 
тіла на рівень фізичного розвитку та необхідність регламентації фізичних 
навантажень на уроках фізичної культури в середніх загальноосвітніх 
школах. 
 Ключові слова: фізичний розвиток, паспорт, діти молодшого шкільного 
віку. 
 Аннотация. Выявлены антропометрические критерии и двигательные 
тесты для паспортизации физического развития детей младшего школьного 
возраста. Разработан новый подход к индивидуальной паспортизации уровня 
физического развития, ориентированный на практическое использование. 
 Ключевые слова: физическое развитие, паспорт, деть младшего 
школьного возраста. 
 Annotation. Anthropometric criteria and motive tests are exposed for the 
passport system of physical development of children of junior school age. New 
approach is developed to the individual passport system of level of physical 
development, oriented to the practical use. 
 Keywords: physical development, passport, to put junior school age. 
 
24. Дрозд О. В. 
Фізичний стан студентської молоді Західного регіону України та його 
корекція засобами фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Дрозд Олена Валеріївна ; Волин. держ. ун-т імені 
Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – 17 с.  
 Анотація. Обґрунтовано шляхи оптимізації процесу фізичного 
виховання у вищих закладах освіти Західного регіону України; спосіб 
корекції фізичного стану студентів, в залежності від його рівня; оцінка 
ефективності фізкультурно-оздоровчих занять на основі розробленої експрес-
системи. 
 Ключові слова: фізичний стан, студенти, Західний регіон України, 
засоби фізичного виховання. 
 Аннотация. Обоснованы пути оптимизации процесса физического 
воспитания в вузах Западного региона Украины; дана оценка эффективности 
физкультурно-оздоровительных занятий на основе разработанной экспресс-
системы. 
 Ключевые слова: физическое состояние, студенты, Западный регион 
Украины, средства физического воспитания. 
 Annotation. The ways of optimization of process of physical education are 
grounded in institutes of higher of the Western region of Ukraine; the estimation of 
efficiency of athletic-health employments is given on the basis of the developed 
express of the system. 
 Keywords: bodily condition, students, Western region of Ukraine, facilities 
of physical education. 
УДК 796-053.7+613.72 



25. Дуб І. М. 
Розвиток швидкісно-силових якостей школярів 12–14 років на уроках 
фізичної культури в умовах підвищеної радіації : автореф. дис. … канд. наук 
з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Дуб Ігор Михайлович ; Волин. держ. ун-т 
імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 19 с. 
 Анотація. Уперше визначено взаємозв’язок рухової активності, 
фізичної працездатності рівня розвитку швидкісно-силових якостей дітей 
середнього шкільного віку в умовах підвищеної радіації. Уперше 
встановлено доцільність використання інструментальних методик для 
розвитку швидкісно-силових якостей на уроках фізичної культури з дітьми 
середнього шкільного віку, що проживають в радіаційно забрудненій зоні. 
Запропоновано норми рухової активності та рівні фізичної працездатності 
для дітей середнього шкільного віку, що проживають в умовах підвищеної 
радіації, за допомогою яких отримується термінова інформація про рівень 
розвитку швидкісно-силових якостей. 
 Ключові слова: рухова активність, фізична працездатність, силові 
якості, діти середнього шкільного віку. 
 Аннотация. Впервые определена необходимость использования 
инструментальных методик для развития скоростно-силовых качеств на 
уроках физической культуры с детьми среднего школьного возраста, 
проживающих на радиационно загрязненной  территории. 
 Ключевые слова: двигательная активность, физическая 
работоспособность, силовые качества, деть среднего школьного возраста. 
 Annotation. The necessity of the use of instrumental methods is first certain 
for development of speed-power qualities on the lessons of physical culture with 
the children of middle school ages, resident on radiation muddy territory. 
 Keywords: motive activity, physical capacity, power qualities, to put middle 
school ages. 
УДК 796.093.52-053.8 
 
26.  Дуткевич Я. И. 
Оптимизация физического воспитания учащихся старших классов школы 
слепых в целях повышения качества подготовки их к трудовой деятельности 
: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 „Специальная педагогика” 
/ Дуткевич Ярослав Ильич ; НИИ педагогики УССР. – К., 1979. – 26 с.  
 Аннотация. Экспериментально обоснована система средств 
физического воспитания, обеспечивающая целенаправленное воздействие на 
общефизическую и специальную подготовку слепых учащихся к 
производственной деятельности; определены дидактические условия, 
способствующие повышению коррекционного и компенсаторного значения 
физического воспитания в школе слепых. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, учащиеся старших классов, 
слепые, качество подготовки, трудовая деятельность. 



 Анотація. Експериментально обґрунтована система засобів фізичного 
виховання, яка забезпечує цілеспрямовану дію на загальнофізичну і 
спеціальну підготовку сліпих учнів до виробничої діяльності; визначено 
дидактичні умови, які сприяють підвищенню коригувального і 
компенсаторного значення фізичного виховання в школі сліпих. 
 Ключові слова: фізичне виховання, учні старших класів, сліпі, якість 
підготовки, трудова діяльність. 
 Annotation. The system of facilities of physical education, providing the 
purposeful affecting and special preparation of the blind studying to production 
activity, is experimentally grounded; didactic terms, cooperant the increase of 
correction and compensate value of physical education at school of blinds, are 
certain. 
 Keywords: physical education, studying higher forms, blind, labour activity. 
 
27. Дутчак Ю. В. 
Особистісні детермінанти організованості спортивного менеджера як 
суб’єкта управлінської діяльності :  автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / 
Дутчак Юрій Васильович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2013. – 20 с. 

Анотація. Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню та 
розробці тренінгової програми удосконалення особистісної організованості 
спортивного менеджера як суб'єкта управлінської діяльності. Особливістю 
запропонованої тренінгової програми удосконалення особистісної 
організованості спортивного менеджера є забезпечення спрямованості її на 
провідні особистісні детермінанти. Структура тренінгової програми 
передбачає п'ять складових: мета, принципи проектування тренінгових 
програм та сучасних засад організації тренінгів, особливості управлінської 
діяльності сфери фізичної культури і спорту, алгоритм. Алгоритм реалізації 
розробленої тренінгової програми відрізняється від наявних використанням 
інтерактивних засобів з «асертивності» та «тайм менеджменту», що 
адаптовані до специфіки управлінської діяльності спортивного менеджера. 
Використання цієї тренінгової програми засновниками закладів фізичної 
культури і спорту, вищими навчальними закладами, що здійснюють 
підготовку фахівців для сфери фізичної культури і спорту, та спортивними 
менеджерами забезпечить підвищення ефективності діяльності 
некомерційних закладів фізичної культури і спорту. 

Ключові слова: організованість спортивного менеджера, детермінанти, 
тренінгова програма, ефективність некомерційних закладів фізичної 
культури і спорту. 

Аннотация. Диссертационная работа посвящена обоснованию и 
разработке тренинговой программы усовершенствования личностной 
организованности спортивного менеджера как субъекта управленческой 
деятельности. Целью роботы является определение личностных детерминант 
организованности спортивного менеджера и обоснование тренинговой 
программы ее совершенствования. 



Ключевые слова: организованность спортивного менеджера, 
детерминанты, тренинговая программа, эффективность некоммерческих 
учреждений физической культуры и спорта. 

Annotation. The thesis is devoted to the elaborate on personal organization 
training program organized sports manager as the subject of management. The 
peculiarity proposed training program for improvement in personal organization 
sports manager is to ensure its focus on leading personality determinants. The 
structure of the training program includes five aims: objectives, principles of 
designing training programs and modern principles of training, especially 
management of the sphere of physical culture and sports, algorithm. The algorithm 
of realization of this training program is different from the available program to 
use of interactive ways with assertiveness and "time management", which is 
adapted to the specifics control of sports manager. Using this training program by 
founders of institutions of physical culture and sports, higher educational 
establishments that train specialists in the sphere of physical culture and sports and 
sports managers will improve the efficiency of non-profit institutions of physical 
culture and sports. 

Key words:  organized sports manager determinants training program, the 
effectiveness of non-profit institutions of physical culture and sports. 
УДК 796.075 
 
28. Дьяченко А. В. 
Физическая культура и спорт в свободном времени работников 
промыслового флота : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Дьяченко Анжела Владимировна ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. − Л., 1978. – 
24 с. 
 Аннотация. Впервые обоснована возможность оптимизации процессов 
профессиональной адаптации плавающего состава (рыбообработчиков) при 
помощи обоснованного и разработанного автором комплекса физических 
упражнений. 
 Ключевые слова: физическая культура, спорт, свободное время, 
промышленный флот. 
 Анотація. Уперше обґрунтована можливість оптимізації процесів 
професійної адаптації плаваючого складу (рибообробників) за допомогою 
обґрунтованого і розробленого автором комплексу фізичних вправ. 
 Ключові слова: фізична культура, спорт, вільний час, промисловий 
флот. 
 Annotation. Possibility of optimization of processes of professional 
adaptation of floating composition is first grounded through the complex of 
physical exercises grounded and developed an author. 
 Keywords: physical culture, sport, spare time, industrial fleet. 
 
 
 



29.  Дьяченко В. Е. 
Алгоритмы проблемного обучения и их использование в процессе передачи 
обобщающих теоретико-методических знаний по физической культуре : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры” / Дьяченко Владимир Евгеньевич ; РГАФК. − М., 
1994.– 22 с. 
 Аннотация. Выявлена типичная структура обучения студентов 
дисциплине „Теория и методика физической культуры”, которую используют 
большинство преподавателей ИФК, включающая в себя выбор ведущих 
средств, методов, форм обучения и контроля, рекомендуемую обязательную 
и дополнительную литературу. Разработаны трехуровневые алгоритмы 
проблемного обучения и методика их применения в процессе освоения 
студентами ИФК, обобщающих теоретико-методических знаний и 
формирования умений по их практическому использованию. Определена 
эффективность методики применения трехуровневых алгоритмов 
проблемного обучения по отношению к „традиционной” и методике 
программированного обучения. 
 Ключевые слова: студенты, теория и методика физической культуры, 
форма обучения, контроль, литература. 
 Анотація. Виявлена типова структура навчання студентів дисципліні 
„Теория і методика фізичної культури”, яку використовують більшість 
викладачів ІФК, що містить вибір основних засобів, методів, форм навчання і 
контролю, рекомендовану обов'язкову і додаткову літературу. Розроблені 
трирівневі алгоритми проблемного навчання і методика їх застосування в 
процесі засвоєння студентами ІФК, узагальненння теоретико-методичних 
знань і формування умінь з їх практичного використання. Визначена 
ефективність методики застосування трирівневих алгоритмів проблемного 
навчання по відношенню до „традиційної” і методиці програмованого 
навчання. 
 Ключові слова: студенти, теорія і методика фізичної культури, форма 
навчання, контроль, література. 
 Annotation. The typical structure of teaching of students is exposed to 
discipline „Theory and method of physical culture”, which is used by most 
teachers of IFK, including the choice of leading facilities, methods, forms of 
teaching and control, recommended set and additional book. The levels algorithms 
of the problem teaching and method of their application are developed in the 
process of mastering, methodical knowledges and forming of abilities the students 
of IFK on their practical use. Efficiency of method of application of levels 
algorithms of the problem teaching is certain to in relation to traditional and to the 
method of the programed teaching. 
 Keywords: students, theory and method of physical culture, teaching form, 
control, literature. 
 
 



30. Дятловская И. С. 
Средства и методы в организации познавательной деятельности студентов 
ИФК : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры” / Дятловская Ирина Сергеевна ; БГОЛИФК. – Минск, 
1991.– 23 с. 
 Аннотация. Разработана система методов, приемов и средств 
обучения, обеспечивающая рациональную организацию познавательной 
деятельности студентов; экспериментально проверены методические 
материалы, в которых реализован предложенный подход к организации 
познавательной деятельности студентов в процессе обучения специальным 
теоретическим дисциплинам. 
 Ключевые слова: методы, приемы, средства, обучения, организация 
познавательной деятельности, студенты. 
 Анотація. Розроблена система методів, прийомів і засобів навчання, 
що забезпечує раціональну організацію пізнавальної діяльності студентів; 
експериментально перевірені методичні матеріали, в яких реалізований 
запропонований підхід до організації пізнавальної діяльності студентів в 
процесі навчання спеціальним теоретичним дисциплінам. 
 Ключові слова: методи, прийоми, засоби, навчання, організація 
пізнавальної діяльності, студенти. 
 Annotation. The system of methods is developed, receptions and teaching 
facilities, providing rational organization of cognitive activity of students; 
methodical materials in which offered approach is realized to organization of 
cognitive activity of students in the process of teaching the special theoretical 
disciplines are experimentally tested. 
 Keywords: methods, receptions, facilities, teaching, organization of 
cognitive activity, students. 
 
31.  Дяченко А. П. 
Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-стоматологів : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Дяченко Анжела 
Петрівна ; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. – К., 1997. – 16 с.  
 Анотація. Експериментально обґрунтовано особливості професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів-стоматологів з урахуванням вимог 
до фізичної підготовленості і функціонального стану організму. 
 Ключові слова: фізична підготовка, студенти, стоматологи. 
 Аннотация. Экспериментально обоснованы особенности 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов-
стоматологов с учетом требований к физической подготовленности и 
функционального состояния организма. 
 Ключевые слова: физическая подготовка, студенты, стоматологи. 



 Annotation. The features of the professionally-applied physical preparation 
of students-stomatologies are experimentally grounded taking into account 
requirements to physical preparedness and functional state of organism. 
 Keywords: physical preparation, students, stomatologies. 
УДК 616-057.876-072.7:796.6 
 
32. Евтушок Ю. И. 
Исследование динамики физического состояния студентов в высших 
учебных заведениях в связи с обоснованием оптимальных форм организации 
физической подготовки при обучении на старших курсах : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 130004 „Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки” / Евтушок Юрий Илларионович ; КГИФК. − К., 
1974. – 39 с. 
 Аннотация. Определена эффективность обязательных занятий по 
физическому воспитанию на протяжении всего периода обучения студентов 
в вузе как наиболее распространенной формы повышения эффективности 
системы физического воспитания студентов. 
 Ключевые слова: динамика, физическое состояние, студенты, высшие 
учебные заведения, организация физической подготовки. 
 Анотація. Визначена ефективність обов'язкових занять з фізичного 
виховання упродовж всього періоду навчання студентів у вузі як найбільш 
поширеної форми підвищення ефективності системи фізичного виховання 
студентів. 
 Ключові слова: динаміка, фізичний стан, студенти, вищі навчальні 
заклади, організація фізичної підготовки. 
 Annotation. Efficiency of obligatory employments is certain on physical 
education during all period of teaching of students in an institute of higher as the 
most widespread form of increase of efficiency of the system of physical education 
of students. 
 Keywords: dynamics, bodily condition, students, higher educational 
establishments, organization of physical preparation. 
 
33. Едигарян В. Г. 
Планирование развития физической культуры и спорта среди учащихся 
школьного возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13734 „Теория 
и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
В. Г. Едигарян ; ВНИИФК. − М., 1971. – 43 с. 
 Аннотация. Обоснованы критерии и показатели перспективного и 
текущего планирования развития физической культуры и спорта среди 
учащихся общеобразовательных школ (на примере города Еревана). 
 Ключевые слова: физическая культура, спорт, учащиеся школьного 
возраста. 
 Анотація. Обґрунтовано критерії і показники перспективного і 
поточного планування розвитку фізичної культури і спорту серед учні 
загальноосвітніх шкіл (на прикладі міста Єревану). 



 Ключові слова: фізична культура, спорт, учні шкільного віку. 
 Annotation. Criteria and indexes of the perspective and current planning of 
development of physical culture and sport are grounded among studying general 
schools (on the example of city of Yerevan). 
 Keywords: physical culture, sport, studying of school age. 
 
34. Елисеев С. В. 
Организация и методика проведения занятий по общей физической 
подготовке с женщинами по месту работы (на примере научно-
исследовательских и проектных учреждений) : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Елисеев Сергей Васильевич ; ГЦОЛИФК. − М., 
1987. – 23 с. 
 Аннотация. Разработаны оптимальный недельный регламент занятий, 
соотношение и объемы основных средств общей физической подготовки для 
женщин зрелого возраста, обеспечивающие нормальную наполняемость 
групп, посещаемость тренировок и их оздоровительно-прикладную 
эффективность. Определена эффективность занятий с женщинами зрелого 
возраста по комплексной методике, сочетающей оздоровительный бег, 
оздоровительную гимнастику, силовые и скоростно-силовые средства 
гимнастики и легкой атлетики по показателям физического развития, 
физической подготовленности и заболеваемости. Экспериментально 
установлены возможности, условия и особенности организации женских 
физкультурных групп по месту работы непосредственно при 
государственных учреждениях типа научно-исследовательских и проектных. 
 Ключевые слова: методика, проведения занятий, физическая 
подготовка, женщины. 
 Анотація. Розроблені оптимальний тижневий регламент занять, 
співвідношення і об'єми основних засобів загальної фізичної підготовки для 
жінок зрілого віку, що забезпечують наповнюваність груп, відвідуваність 
тренувань і їх оздоровчо-прикладну ефективність. Експериментально 
встановлено можливості, умови і особливості організації жіночих 
фізкультурних груп за місцем роботи безпосередньо при державних 
установах типу науково-дослідних і проектних. 
 Ключові слова: методика, проведення занять, фізична підготовка, 
жінки. 
 Annotation. Optimum a week regulation of employments, correlation and 
volumes of basic facilities of general physical preparation, is developed for the 
women of mature age, providing normal filled of groups, visited of trainings and 
their-applied efficiency. Efficiency of reading is certain with the women of mature 
age on a complex method, to combining at health run, health gymnastics, power 
and speed-power facilities of gymnastics and track-and-field on the indexes of 
physical development, physical preparedness and morbidity. Possibilities, terms 
and features of organization of womanish athletic groups, are experimentally set at 
the place of work directly at public institutions of type researches and projects. 



 Keywords: method, conducting of employments, physical preparation, 
women. 
 
35. Ермоленко В. В. 
Игровой метод как фактор повышения эффективности учебных занятий по 
физическому воспитанию студенток основного отделения (на примере 
педагогического института) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Ермоленко Владимир Викторович ; ОГИФК. − Омск, 1989. – 
20 с. 
 Аннотация. Впервые выявлено влияние занятий по физическому 
воспитанию с различным объемом использования игрового метода на 
динамику умственной работоспособности и самочувствия студенток в 
дальнейшей теоретической работе. Разработана и апробирована программа 
применения игрового метода в учебном процессе студенток основного 
отделения. 
 Ключевые слова: учебные занятия, игровой метод, физическое 
воспитание студенток, педагогический институт. 
 Анотація. Уперше виявлений вплив занять з фізичного виховання з 
різним обсягом використання ігрового методу на динаміку розумової 
працездатності і самопочуття студенток в подальшій теоретичній роботі. 
Розроблена і апробована програма застосування ігрового методу в 
навчальному процесі студенток основного відділення.   
 Ключові слова: навчальні заняття, ігровий метод, фізичне виховання 
студенток, педагогічний інститут.  
 Annotation. Influencing of employments is first exposed on physical 
education with the different volume of the use of playing method on the dynamics 
of mental capacity and feel of students in further theoretical work. Developed and 
approved program of application of playing method in the educational process of 
students of basic separation. 
 Keywords: lessons, playing method, physical culture students, pedagogical 
scool. 
УДК 796.011.3:796.071.5 
 
36.  Єрмолова В. М. 
Теоретико-методичні засади інтеграції олімпійської освіти в навчально-
виховний процес школярів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Єрмолова Валентина Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 
спорту України. – К., 2010. – 20 с. 
 Анотація. Уперше розроблено та теоретично обґрунтовано 
структурно-функціональну модель інтеграції олімпійської освіти в 
навчально-вихониий процес школярів; визначено вплив олімпійської освіти 
на комплекс основних показників ефективності навчально-виховного 
процесу школірів і рівень навчальних досягнень; охоплення заняттями 



фізичною культурою і спортом, заняттями художньо-естетичного циклу; 
прояви антисоціальної поведінки; рівень захворюваності; уперше розроблено 
та теоретично обґрунтовано систему організації підготовки різних категорій 
педагогічних працівників до діяльності з інтеграції олімпійської освіти в 
навчально-виховний процес школярів. 
 Ключові слова:  олімпійська освіта, структурно-функціональна модель, 
навчально-виховний процес, школярі, педагогічні працівники. 
 Аннотация. Рассмотрены теоретико-методические и организационные 
основы олимпийского образования в мировом контексте. Охарактеризовано 
состояние развития системы олимпийского образования в зарубежных 
странах, странах, которые образовались после распада СССР, в странах, 
города которых являлись организаторами Игр Олимпиад и зимних 
Олимпийских игр. Подробно охарактеризована система олимпийского 
образования в Украине, определены основные направления ее деятельности. 
 Ключевые слова: олимпийское образование, структурно-
функциональная модель, учебно-воспитательный процесс, школьники, 
педагогические работники. 
 Annotation.  There is developed and theoretically substantiated a structural-
functional model for integration of the Olympic education into schoolchildren 
educational process. There is revealed the impact of the Olympic education onto 
the complex of core indices in the schoolchildren educational process: educational 
achievements level, scale of participation in physical culture; scope of engagement 
in art-esthetic activities, possible manifestation of anti-social behaviours, sickness 
rate. There is developed a system of pedagogical staff preparation of different 
categories intended for implementation of the Olympic education into 
schoolchildren educational process. 
 Keywords: Olympic education, structural-functional model, educational 
process, schoolchildren, pedagogical staff. 
УДК 796.032:371.21 
  
37. Жабин Ю. Ф. 
Спортивная специализация как один из методов совершенствования процесса 
физического воспитания студентов в нефизкультурном вузе (на примере 
вольной борьбы) : автореф. дис. … канд. пед. наук в форме науч. докл. : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и  оздоровительной физической культуры” / Жабин Юрий 
Федорович ; ГЦОЛИФК. – М., 1992. – 24 с. 
 Аннотация. Научно обоснованы варианты рационального сочетания 
практических занятий по борьбе в зале и самостоятельных занятий студентов 
по индивидуальным занятиям преподавателя. 
 Ключевые слова: спортивная  специализация, физическое воспитание, 
студенты, вольная борьба. 
 Анотація. Науково обгрунтовано варіанти раціонального поєднання 
практичних занять з боротьби в залі і самостійних занять студентів за 
індивідуальними заняттями викладача. 



 Ключові слова: спортивна  спеціалізація, фізичне виховання, студенти, 
вольна боротьба. 
 Annotation. The variants of rational combination of practical employments 
on a fight in a hall and independent employments of students are scientifically 
grounded on individual employments of teacher. 
 Keywords: sporting specialization, physical education, students, free fight. 
 
38.  Жидких В. П. 
Этапность профессионально-прикладной физической подготовки студентов 
строительно-технологических факультетов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Жидких Виктор Павлович ; ВНИИФК. – М., 1989.– 23 с. 
 Аннотация. Выявлены и обоснованы два основных этапа 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов при 
освоении рабочей инженерной профессии. Экспериментально обоснована 
эффективность предлагаемых средств и форм занятий физическими 
упражнениями на этапах профессионального обучения в вузе и в период 
производственной практики. 
 Ключевые слова: профессиональная, прикладная физическая 
подготовка, студенты, строительные факультеты. 
 Анотація. Виявлені і обґрунтовані два основні етапи професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів при освоєнні робочої інженерної 
професії. Експериментально обґрунтована ефективність пропонованих 
засобів і форм занять фізичними вправами на етапах професійного навчання 
у вузі і в період виробничої практики. 
 Ключові слова: професійна, прикладна фізична підготовка, студенти, 
будівельні факультети. 
 Annotation. Exposed and grounded two basic stages of the professionally-
applied physical preparation of students at mastering of working engineering 
profession. Efficiency of the offered facilities and forms of employments is 
experimentally grounded by physical exercises on the stages of the vocational 
training in an institute of higher and in the period of production practice. 
 Keywords: professional, applied physical preparation, students, builds 
faculties. 
 
39. Жолдак В. И. 
Социально-экономические функции физической культуры среди трудящихся 
промышленных предприятий СССР : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 735 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / В. И. Жолдак ; 
ТГУ. – Тарту, М., 1968. – 27 с. 
 Аннотация. Исследовано оздоровительное значение физической 
культуры и ее влияние на эффективность производственной деятельности 
трудящихся. 



 Ключевые слова: экономические функции, физическая культура, 
промышленные предприятия. 
 Анотація. Досліджено оздоровче значення фізичної культури і її вплив 
на ефективність виробничої діяльності населення. 
 Ключові слова: економічні функції, фізична культура, промислові 
підприємства. 
 Annotation. The health value of physical culture and its influence is 
explored on efficiency of production activity of workers. 
 Keywords: economic functions, physical culture, industrial enterprises. 
 
40.   Жук Г. О. 
Програмування фізкультурно-оздоровчих занять аквафітнесом з дітьми 
молодшого шкільного віку : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Жук Ганна Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. – К., 2011. – 19 с. 
 Анотація. Уперше науково обґрунтовано і розроблено програму занять 
із використанням інноваційних технологій аквафітнесу для дітей молодшого 
шкільного віку з різним рівнем фізичного здоров'я, характерними 
особливостями якої є використання засобів і методів аквафітнесу, що 
підвищують ефективність навчання плаванню; застосування засобів 
аквафітнесу, доступних для молодших школярів, що підвищують рівень 
фізичної підготовленості; визначення ефективності використання 
розробленої програми занять аквафітнесом для дітей молодшого шкільного 
віку; уперше обґрунтовані та визначені структура, зміст та раціональне 
співвідношення різних засобів аквафітнесу для молодших школярів з різним 
рівнем фізичного здоров'я. 
 Ключові слова: діти молодшого шкільного віку, аквафітнес, рівень 
фізичного здоров'я, програмування, оздоровча ефективність. 
 Аннотация. В диссертации освещены вопросы, которые касаются 
современной системы построения программ занятий в воде с младшими 
школьниками, приведены комплексы упражнений по аквафитнесу, изучена 
динамика оздоровительного влияния упражнений в воде разной 
преимущественной направленности на организм детей младшего школьного 
возраста. 
 Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, аквафитнес, 
уровень физического здоровья, программирование, оздоровительная 
эффективность. 
 Annotation. In the dissertation there is studied the up-to-date system of 
development of programs of aqua-classes at primary schoolchildren; offered some 
sets of aqua fitness exercises, analyzed specificity of healthy impact of aqua 
exercises of different intensity onto the organism of primary schoolchildren. The 
aim of the work is to develop and substantiate programs in aqua fitness classes at 
primary schoolchildren in term of their physical health. 



 Keywords: primary schoolchildren, aqua fitness, level of physical health, 
programming, recreational effectiveness. 
УДК 796.412-053.2 
 
41.  Жуков М. Н. 
Содержание и методика профессионально-прикладной физической 
подготовки учителей-предметников в педагогических вузах : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Жуков Михаил Николаевич ; ВНИИФК. – М., 1995. – 20 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснованы содержание и методика 
физического воспитания с профессиональной направленностью студентов 
педагогических вузов – будущих учителей-предметников; обоснованы 
подходы к проведению занятий по физическому воспитанию со студентами 
педагогических вузов с направленным развитием физических и 
психофизических качеств. 
 Ключевые слова: профессиональная, прикладная физическая 
подготовка, учитель, педагогическое высшее учебное заведение. 
 Анотація. Експериментально обгрунтовані зміст і методика фізичного 
виховання з професійною спрямованістю студентів педагогічних вузів − 
майбутніх учителів-предметників; обгрунтовані підходи до проведення 
занять з фізичного виховання зі студентами педагогічних вузів з розвитком 
фізичних і психофізичних якостей. 
 Ключові слова: професійна, прикладна фізична підготовка, вчитель, 
педагогічний вищий навчальний заклад. 
 Annotation. Maintenance and method of physical education is 
experimentally grounded with the professional orientation of students of 
pedagogical institutes of higher − future teachers; approaches are grounded to 
conducting of employments on physical education with the students of pedagogical 
institutes of higher with the directed development of physical and psychological, 
physical qualities. 
 Keywords: professional, applied physical preparation, teacher, pedagogical 
higher educational establishment. 
 
 
42. Журавский А. Ю. 
Физическая культура в летнем пионерском лагере как связующее звено 
непрерывного процесса физического воспитания школьников : автореф. дис. 
… канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и  оздоровительной физической 
культуры” / Журавский Александр Юрьевич ; БГОЛИФК. − Минск, 1992. – 
22 с. 
 Аннотация. Впервые определен и внедрен научно обоснованный 
подход к работе по физической культуре в пионерском лагере, 
обеспечивающий взаимосвязь этой работы с обязательным курсом 



физического воспитания в средней общеобразовательной школе. 
Экспериментально обоснована система мер, обеспечивающих 
преемственность физического воспитания учащихся в цепи: школа – 
пионерский лагерь – школа. Выявлено влияние работы по физической 
культуре в летнем пионерском лагере на состояние здоровья, уровень 
физического развития и физической подготовленности школьников. 
 Ключевые слова: физическая культура, летний пионерский лагерь, 
процесс физического воспитания, школьники. 
 Анотація. Уперше визначений і упроваджений науково обгрунтований 
підхід до роботи з фізичної культури у піонерському таборі, який забезпечує 
взаємозв'язок цієї роботи з обов'язковим курсом фізичного виховання в 
середній загальноосвітній школі. 
 Ключові слова: фізична культура, літній піонерський табір, процес 
фізичного виховання, школярі. 
 Annotation. First certain and inculcated the scientifically grounded approach 
to work on a physical culture in a pioneers camp, providing intercommunication of 
this work with the mandatory course of physical education at secondary general 
school. The system of measures, providing the succession of physical education 
studying in a chain is experimentally grounded: school is a pioneer camp − school. 
Influencing of work is exposed on a physical culture in a summer pione camp on 
the state of health, level of physical development and physical preparedness of 
schoolboys. 
 Keywords: physical culture, summer pioneer camp, process of physical 
education, schoolboys. 
 
43. Загорский Б. Й. 
Основы профессионально-прикладной физической подготовки (как раздел 
теории и методики физического воспитания) : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Загорский Борис Иосифович ; ГЦОЛИФК. − М., 
1986. – 22 с. 
 Аннотация. Разработана система понятий теории и методики 
профессионально-прикладной физической подготовки, выделены 
объективные факторы, обуславливающие специфические прикладные 
требования профессии. Разработана структура и содержание теоретико-
методических основ профессионально-прикладной физической подготовки 
как раздела теории и методики физического воспитания и апробированы в 
процессе преподавания в институтах физической культуры. 
 Ключевые слова: профессиональная, прикладная физическая 
подготовка, прикладные требования профессии, структура, содержание 
методических основ физической подготовки. 
 Анотація. Розроблена система понять теорії і методики професійно-
прикладної фізичної підготовки, виокремлені об'єктивні чинники, що 
зумовлюють специфічні прикладні вимоги професії. Розроблена структура і 
зміст теоретико-методичних основ професійно-прикладної фізичної 



підготовки як розділу теорії і методики фізичного виховання і апробовані в 
процесі викладання в інститутах фізичної культури. 
 Ключові слова: професійна, прикладна фізична підготовка, прикладні 
вимоги професії, структура, зміст методичних основ фізичної підготовки. 
 Annotation. The system of concepts of theory and method of the 
professionally-applied physical preparation is developed, objective factors are 
selected, that predetermine the specific applied requirements of profession. A 
structure and maintenance of methodical bases of the professionally-applied 
physical preparation is developed as a section of theory and method of physical 
education and approved in the process of teaching in the institutes of physical 
culture. 
 Keywords: professional, applied physical preparation, applied requirements 
of profession, structure, maintenance of methodical bases of physical preparation. 
 
44. Закопайло С. А. 
Педагогічні основи виховання в юнаків 10−11 класів цінностей здорового 
способу життя : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 „ Теорія і 
методика виховання” / Закопайло Сергій Анатолійович ; Ін-т пед. навчання 
АПН. – К., 2003. – 20 с.  
 Анотація. Розроблено критерії і показники сформованості у 
старшокласників цінностей здорового способу життя, розроблено методику 
їх формування у старшокласників, встановлено взаємозв’язок між веденням 
здорового способу життя і сформованістю в юнаків його ціннісної системи. 
 Ключові слова: педагогічні основи виховання, юнаки 10−11 класів, 
здоровий спосіб життя. 
 Аннотация. Разработана экспериментальная программа формирования 
у юношей 10–11 классов ценностей здорового образа жизни. 
 Ключевые слова: педагогические основы воспитания, юноши 10−11 
классов, здоровый образ жизни. 
 Annotation. The experimental program of forming is developed at youths 
10−11 classes of values of healthy way of life. 
 Keywords: pedagogical bases of education, youths are 10−11 classes, 
healthy way of life. 
 
45. Закорко І. П. 
Спеціальна фізична підготовка у вищих навчальних закладах МВС України з 
урахуванням індивідуальних особливостей моторики курсантів : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Закорко Іван 
Павлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2001. – 18 с.  
 Анотація. Розроблена нова концепція комплексної програми з 
навчальної дисципліни „Спеціальна фізична підготовка” для ВНЗ МВС 
України, запропонована класифікація тактико-технічних прийомів і 
комплексів рухових дій професійної спрямованості та методів їх 
застосування за характерними ознаками угрупувань індивідуальних 



антропометричних показників курсантів. Запропонована динамічна схема 
організації навчально-тренувальних занять з дисципліни СФП з 
використанням індивідуальних, групових і змішаних форм опанування 
курсантами рухових дій. 
 Ключові слова: спеціальна фізична підготовка, класифікація прийомів і 
рухових дій, професійна спрямованість. 
 Аннотация. Разработана новая концепция комплексной программы 
учебной дисциплины СФП для вузов МВД Украины, предложена 
классификация тактико-технических приемов и комплексов двигательных 
действий профессиональной направленности. 
 Ключевые слова: специальная физическая подготовка, классификация 
приемов и двигательных действий, профессиональная направленность. 
 Annotation. New conception of the complex program of educational 
discipline of SFP is developed for institutes of higher of MVD of Ukraine, 
classification of technical receptions and complexes of motive actions of 
professional orientation is offered. 
 Keywords: special physical preparation, classification of receptions and 
motive actions, professional orientation. 
УДК 355.233.22 
 
46. Замовский Э. Ф. 
Особенности содержания, средств и методов физического воспитания 
младших школьников в специализированных спортивных классах : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки” / Замовский Эдуард Федорович ; 
КГИФК. – К., 1982. – 24 с. 
 Аннотация. Разработана новая форма физического воспитания 
младших школьников в специализированных спортивных классах, 
создаваемых с первого года обучения в общеобразовательной школе с 
режимом продленного дня и двухразовыми тренировочными занятиями в 
день. Обоснована необходимость в течение первых 3-х лет обучения 
проводить занятия по оздоровительной физической подготовке. 
 Ключевые слова: средства, методы, физическое воспитание, младшие 
школьники, спортивные классы. 
 Анотація. Розроблено нову форму фізичного виховання молодших 
школярів у спеціалізованих спортивних класах, створюваних з першого року 
навчання в загальноосвітній школі з режимом продовженого дня і 
дворазовим тренувальними заняттями на день. Обґрунтовано необхідність 
протягом перших 3-х років навчання проводити заняття з оздоровчої 
фізичної підготовки. 
  Ключові слова: засоби, методи, фізичне виховання, молодші школярі, 
спортивні класи. 
 Annotation. A new form of physical education of primary school children in 
specialized sports classes that are created by first year at secondary school with the 



regime of extended-day and twice a day training sessions per day. The necessity 
for the first 3 years of training to conduct classes on improving physical fitness. 
 Keywords: tools, methods, physical education, younger students, sports 
classes. 
 
47. Заневська Л. Г. 
Застосування інформаційних технологій у рекреаційно-туристичній 
діяльності фахівців фізичного виховання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Заневська Людмила Георгіївна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. 
– Х., 2007. – 20 с. 
 Анотація. Уперше сформульовано наукове завдання на створення 
науково-методичних засад для застосування інформаційних технологій у 
рекреаційно-туристській діяльності фахівців фізичного виховання та 
окреслено шляхи до його виконання. Уперше на рівні наукового дослідження 
визначено потреби практики активної рекреації та спортивно-оздоровчого 
туризму стосовно необхідності застосування інформаційних комп’ютерних 
технологій, що підтверджує загальну тенденцію розвитку галузі фізичної 
культури і спорту. Розроблено інформаційну модель туристського походу з 
використанням широко доступних офісних та інтернет-технологій, на основі 
якої сформовано навчальні модулі для фахівців фізичного виховання 
стосовно застосування сучасних інформаційних технологій у рекреаційно-
туристській діяльності. 
 Ключові слова: інформаційні технології, методичні основи, туристична 
діяльність, фахівці фізичного виховання. 
 Аннотация. Созданы научно-методические основы использования 
информационных компьютерных технологий в рекреационно-туристической 
деятельности специалистов физического воспитания. 
 Ключевые слова: информационные технологии, методические основы, 
туристическая деятельность, специалисты физического воспитания. 
 Annotation. Scientifically-methodical bases of the use of computer 
technologies of informations are created in tourist activity of specialists of physical 
education. 
 Keywords: technologies of information’s, methodical bases, tourist activity, 
specialists of physical education. 
 
48. Захаріна Є. А. 
Формування мотивації до рухової активності у процесі фізичного виховання 
студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Захаріна Євгенія Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. 
виховання і спорту України. – К., 2008. – 21 с. 
 Анотація. Уперше визначена специфіка взаємозв’язку мотивації 
студентів з рівнем їх рухової активності та показниками фізичного здоров’я. 
Обґрунтовано комплекс організаційно-педагогчних заходів, що базується на 



урахуванні зовнішніх і внутрішніх факторів формування мотивації студентів, 
спрямований на вдосконалення процесу фізичного виховання; розроблена й 
експериментально апробована модель поетапного формування мотивації 
студентів до рухової активності й визначені основні напрямки її реалізації у 
ВНЗ. 
 Ключові слова: рухова активність, фізичне виховання студентів, вищі 
навчальні заклади. 
 Аннотация. Обоснован комплекс организационно-педагогических 
мероприятий, направленных на совершенствование процесса физического 
воспитания, основанного на поэтапном формировании мотивации к 
двигательной деятельности студентов в условиях образовательного 
учреждения. 
 Ключевые слова: двигательная активность, физическов воспитание 
студентов, высшие учебные заведения. 
 Annotation. Grounded set of organizational and educational activities aimed 
at improving physical education based on the gradual formation of the motivation 
for the motor activity of students in educational institutions. 
 Keywords: physical activity, physical education students, higher education 
institutions. 
 
49. Захарова М. Н. 
М. И. Калинин о физическом воспитании : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
М. Н.Захарова ; ГЦОЛИФК. – М., 1952. – 16 с. 
 Аннотация. Теоретически обоснован вклад М. И. Калинина в область 
физкультурного строительства и развитие физкультурного движения страны. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, физкультурное движение.  
  Анотація. Теоретично обгрунтований внесок М. І. Калініна у сферу 
фізкультурного будівництва та розвиток фізкультурного руху країни. 
 Ключові слова: фізичне виховання, фізкультурний рух. 
 Annotation. Theoretically justified contributed MI Kalinin physical training 
in the area of construction and development of the country's sports movement. 
 Keywords: physical education, physical culture movement. 
 
50. Захарова О. В. 
Профессиональная ориентация школьников-спортсменов на специальность 
„Физическая культура и спорт” : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Захарова Ольга Владимировна ; ОГИФК. – Омск, 1989. – 20 с. 
 Аннотация. Впервые рассматриваются факторы профессионального 
самоопределения школьников-спортсменов на специальность „Физическая 
культура и спорт”; обосновываются этапы, задачи, а также средства и методы 
ведения профориентационной работы. 
 Ключевые слова: профессиональная ориентация, школьники-
спортсмены, этапы, задачи, средства, методы работы. 



 Анотація. Уперше розглядаються чинники професійного 
самовизначення школярів-спортсменів на спеціальність "Фізична культура і 
спорт"; обґрунтовуються етапи, завдання, а також засоби і методи ведення 
профорієнтаційної роботи. 
  Ключові слова: професійна орієнтація, школярі-спортсмени, етапи, 
завдання, засоби, методи роботи. 
 Annotation. First consider the factors of professional self-athletes on the 
schoolboys specialty "Physical Culture and Sports", justified by the steps of their 
tasks, as well as the means and methods of vocational guidance. 
  Keywords: professional orientation, students, athletes, milestones, tasks, 
tools, methods of work. 
 
51.  Захожий В. В. 
Методика формування готовності старшокласників до самостійних занять 
фізичними вправами : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
„Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров′я)” / Захожий 
Володимир Васильович ; Волин. нац. ун-т  імені Лесі Українки. – Луцьк, 
2011. – 20 с. 
 Анотація. Уперше визначено зміст та структуру готовності 
старшокласників до самостійних занять фізичними вправами; теоретично 
обґрунтовано концептуальні засади формування готовності школярів до 
самостійних занять фізичними вправами, яка основана на ідеях особистісного 
розвитку учнів засобами здоров'язбережувальних технологій; розроблено 
методику формування готовності старшокласників до самостійних занять 
фізичними вправами, що охоплює мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 
операційно-змістовий, фізичний компоненти, етапи й форми навчання, 
організаційно-педагогічні умови, які забезпечують ефективність цієї моделі. 
 Ключові слова: самостійні заняття фізичними вправами, методика 
навчання, готовність до виконання фізичних вправ, старшокласники, 
загальноосвітні навчальні заклади. 
 Аннотация. Впервые определено содержание и структуру готовности 
старшеклассников к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 
теоретически обоснованы концептуальные основы формирования готовности 
школьников к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
которая основана на идеях личностного развития учащихся средствами 
здоровьязбережувальних технологий; разработана методика формирования 
готовности старшеклассников к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, охватывающая мотивационно-ценностный, когнитивный, 
операционно-содержательный, физический компоненты, этапы и формы 
обучения, организационно-педагогические условия, обеспечивающие 
эффективность этой модели. 
 Ключевые слова: самостоятельные занятия физическими 
упражнениями, методика обучения, готовность к выполнению физических 
упражнений, старшеклассники, общеобразовательные учебные заведения. 



 Annotation. The methodology of formation of high-school students' 
preparedness for individual physical exercising is developed in the dissertation; it 
is based on the formation of the motivational, cognitive, contextual and physical 
components. Motivational components provides positive students' attitude to 
individual exercising and development of their motivation for education. The 
cognitive component involves the formation of knowledge systems and 
development of students' mental abilities. In the basis of the contextual component 
are students' learning skills and independent performance of physical exercises.
 Keywords: independent exercising, methodology of teaching, preparedness 
for physical exercising, high school students, secondary schools. 
УДК 371.125.3.037(021) 
 
52. Зеленов И. И. 
Состояние и пути повышения эффективности физкультурно-массовой работы 
в сельской местности (на примере коллективов физкультуры Краснодарского 
края) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Зеленов Игорь 
Игнатьевич ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1973. – 27 с. 
 Аннотация. Разработана форма подготовки и повышения 
квалификации кадров для сельских коллективов физкультуры, предложены 
пути совершенствования физкультурно-массовой работы в условиях 
сельской местности. 
 Ключевые слова: квалификация кадров, сельская местность, 
коллективы физической культуры. 
 Анотація. Розроблено форму підготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів для сільських колективів фізкультури, запропоновано шляхи 
удосконалення фізкультурно-масової роботи в умовах сільської місцевості. 
 Ключові слова: кваліфікація кадрів, сільська місцевість, колективи 
фізичної культури. 
 Annotation. Developed a form of training and skills development for rural 
collectives of physical culture, the ways of improving the sports and media work in 
the countryside. 
 Keywords: professional development, countryside, collectives of physical 
culture. 
 
53. Зиновьев В. А. 
Методика самостоятельных занятий физической культурой студентов 
старших курсов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Зиновьев Владимир Алексеевич ; 
ВНИИФК. – М., 1990. – 17 с. 
 Аннотация. Разработана методика индивидуального, 
самостоятельного использования студентами разнообразных средств 
физической культуры, отвечающая их интересам и потребностям. 
Экспериментально обоснованы формы организации, содержания и 



самостоятельных занятий физическими упражнениями. Определена 
эффективность разработанной методики самостоятельных занятий 
физической культурой. 
 Ключевые слова: физическая культура студентов, самостоятельные 
занатия, средства, интересы, потребности. 
 Анотація. Розроблено методику індивідуального, самостійного 
використання студентами різноманітних засобів фізичної культури, що 
відповідає їхнім інтересам і потребам. Експериментально обґрунтовані 
форми організації, змісту і самостійних занять фізичними вправами.
 Ключові слова: фізична культура студентів, самостійні заняття, кошти, 
інтереси, потреби. 
 Annotation. The technique of individual, independent student use a variety 
of physical education that meets their interests and needs. Experimentally 
substantiated forms of organization, content and self-study exercise. The efficiency 
of the developed technique of independent physical activity. 
 Keywords: physical education students, self-employments, money, interests 
and needs. 
УДК 796.011.3 
 
54. Зіяд Хмаїді Ахмад Насраллах. 
Корекція порушень постави слабкочуючих школярів засобами фізичного 
виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Зіяд 
Хмаїді Ахмад Насраллах ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 
2008. – 21 с. 
 Анотація. Уперше на основі виявлених кількісних показників 
гоніометрії тіла, що характеризують порушення постави в сагітальній і 
фронтальній площинах слабкочуючих дітей молодшого шкільного віку, 
розроблено технологію корекції порушень постави дітей, яка дозволяє 
інтегровано вирішити оздоровчі, виховні та освітні завдання у процесі 
адаптивного фізичного виховання. Уперше розроблено комп’ютерну 
інформаційно-методичну систему „Осанка”, меню якої являє собою 
сторінковий елемент управління з вкладниками і гіперпосиланнями. 
 Ключові слова: постава, слабочуючі школярі, засоби фізичного 
виховання. 
 Аннотация. Впервые разработана технология, которая позволяет с 
помощью физических упражнений избирательно воздействовать на 
нарушения пространственной организации их тела. 
 Ключевые слова: осанка, слабослышащие школьники, средства 
физического воспитания. 
 Annotation. For the first time developed a technology that allows you to use 
exercise to selectively act on breaches of the spatial organization of their body. 
 Keywords: bearing, hard of hearing students, the means of physical 
education. 
УДК 796-053.2:616.7+376.353 



 
55. Зубов В. А. 
Социальные преобразования в Центральном Казахстане и их влияние на рост 
и развитие школьников : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 14.00.07 
„Гигиена” / Зубов Виктор Александрович ; СГМИ. – Свердловск, 1974. – 25 
с. 
 Аннотация. Выяснены особенности роста физического развития, 
сроки полового созревания и ускорения роста у учащихся 8–17 лет, а также 
особенности физического развития юных спортсменов и школьников, в 
режиме дня которых двигательная деятельность была минимальной, средней 
и максимальной. 
 Ключевые слова: физическое развитие, рост учащихся, режим дня, 
двигательная деятельность. 
 Анотація. З'ясовано особливості росту фізичного розвитку, строки 
статевого дозрівання і прискорення зростання в учнів 8–17 років, а також 
особливості фізичного розвитку юних спортсменів і школярів, в режимі дня 
яких рухова діяльність була мінімальною, середньою і максимальною. 
  Ключові слова: фізичний розвиток, зростання учнів, режим дня, рухова 
діяльність. 
 Annotation. Clarified the growth characteristics of physical development, 
the timing of puberty and growth in students 8–17 years, and especially the 
physical development of young athletes and students in the mode of the day which 
the motor activity was minimal, average and maximum. 
 Keywords: physical development, the growth of students, the mode of the 
day, motor activity. 
 
56. Зуев С. Н. 
Система общей и военно-прикладной физической подготовки молодежи 
допризывного и призывного возрастов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Зуев Сергей 
Николаевич ; ВНИИФК. – М., 1988. – 23 с. 
 Аннотация. Разработана научно обоснованная и внедрена в практику 
система физического воспитания молодежи на учебных пунктах начальной 
военной подготовки. Впервые научно обоснован анализ эволюции военно-
технических видов спорта и указаны возможные перспективы их развития в 
целях повышения готовности молодежи к несению воинской службы. 
 Ключевые слова: система физического воспитания, учебные пункты 
начальной военной подготовки. 
 Анотація. Розроблена науково обґрунтована і впроваджена в практику 
система фізичного виховання молоді на навчальних пунктах початкової 
військової підготовки. Уперше здійснено науково обґрунтований аналіз 
еволюції військово-технічних видів спорту і вказані можливі перспективи їх 
розвитку з метою підвищення готовності молоді до несення військової 
служби. 



 Ключові слова: система фізичного виховання, навчальні пункти 
початкової військової підготовки.  
 Annotation. Developed, scientifically validated and put into practice a 
system of physical education of youth in the areas of training of basic military 
training. For the first time scientifically based analysis of the evolution of military-
technical sports and identifies possible prospects for their development in order to 
improve the readiness of youth for military service. 
  Keywords: physical education, educational items of basic military training. 
 
57. Зуоза А.-К. К. 
Влияние целенаправленных уроков физической культуры с элементами 
волейбола на повышение уровня физической подготовленности младших 
школьников : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Зуоза 
Аурелиюс-Казис Казевич ; БГИФК. – Минск, 1989. – 20 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована целесообразность и 
возможность проведения целенаправленных уроков физической культуры с 
элементами волейбола для школьников младших классов. Выявлено, что 
такие уроки оказывают более существенное влияние на темпы прироста 
результатов физической подготовленности. Установлено, что одним из 
факторов, определяющих дифференциацию процесса физического 
воспитания, являются способности детей к спортивной деятельности. 
 Ключевые слова: урок физической культуры с элементами волейбола, 
уровень физической подготовленности, младшие школьники. 
  Анотація. Експериментально обґрунтована доцільність і можливість 
проведення цілеспрямованих уроків фізичної культури з елементами 
волейболу для школярів молодших класів. Встановлено, що одним з 
чинників, які визначають диференціацію процесу фізичного виховання, є 
здібності дітей до спортивної діяльності. 
  Ключові слова: урок фізичної культури з елементами волейболу, 
рівень фізичної підготовленості, молодші школярі. 
  Annotation. Experiments proved the desirability and feasibility of targeted 
physical education classes with elements of volleyball for the school children. 
Revealed that these lessons have a more significant impact on the growth rate of 
the results of physical fitness. It was established that one of the factors determining 
the differentiation process of physical education, are the ability of children to 
sports activities. 
  Keywords: physical education class with elements of volleyball, the level of 
physical fitness, younger students. 
УДК 371.73:796.325 
 
58. Иванов Н. Т. 
Рациональное соотношение средств общей и специальной физической 
подготовки летного состава на этапе профессионального обучения : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 



воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Иванов Николай Тихонович ; РНИИФК. – М., 1992. – 23 с. 
 Аннотация. Выявлены наиболее благоприятные режимы 
деятельности, связанные с обучением, развитием и совершенствованием 
основных физических и профессионально важных качеств. Определены 
этапы формирования общих и специальных физических качеств летного 
состава в годичном цикле обучения в академии. Выявлена направленность 
физических упражнений на этапе общей физической подготовки с учетом 
особенностей режимов в деятельности; выявлено рациональное соотношение 
средств физической подготовки с учетом особенностей режимов 
деятельности в годичном периоде обучения на этапе специальной 
подготовки. 
 Ключевые слова: общая и специальная физическая подготовка, летный 
состав, профессиональное обучение. 
 Анотація. Виявлено найбільш сприятливі режими діяльності, пов'язані 
з навчанням, розвитком і удосконаленням основних фізичних і професійно 
важливих якостей. Визначено етапи формування загальних і спеціальних 
фізичних якостей льотного складу в річному циклі навчання в академії.
 Ключові слова: загальна і спеціальна фізична підготовка, льотний 
склад, професійне навчання. 
 Annotation. Identified the most favorable modes of activity related to 
training, development and improvement of the basic physical and professionally 
important qualities. The stages of the formation of general and special physical 
qualities of flight crews in the annual cycle of training at the academy. Spotted an 
orientation exercise at the stage of general physical training, taking into account 
characteristics of the mode of activity, revealed a rational ratio of physical training, 
taking into account the features of the regimes in the annual training period at the 
stage of special training. 
  Keywords: general and special physical training, flight crews, training. 
 
59. Ивановский А. В. 
Методика применения средств физической культуры в режиме труда и 
послеоперационного отдыха врачей-хирургов : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Ивановский Алексей Владимирович ; ОГИФК. – 
Омск, 1988. – 22 с. 
 Аннотация. Выявлены формы производственной гимнастики, 
наиболее соответствующие характерным особенностям и условиям трудовой 
деятельности врачей-хирургов, экспериментально обосновано их 
содержание. Установлено, что основной направленностью в использовании 
мероприятий физической культуры в качестве средства активного отдыха 
применительно к данной профессии должна являться восстановительно-
профилактическая направленность. 
 Ключевые слова: средства физической культуры, режим труда, отдых 
врачей. 



  Анотація. Виявлено форми виробничої гімнастики, найбільш 
відповідні характерними особливостями та умовам трудової діяльності 
лікарів-хірургів, експериментально обґрунтовано їх зміст.  
 Ключові слова: засоби фізичної культури, режим праці, відпочинку 
лікарів. 
 Annotation. Identified forms of production of gymnastics, the most relevant 
characteristic features and conditions of employment of physicians and surgeons, it 
is experimentally substantiated their content. It is established that the main thrust 
of activities in the use of physical culture as a means of recreation in relation to the 
profession should be restorative and preventive orientation. 
 Keywords: money physical culture, mode of work, rest physicians. 
УДК 796.015.4:61 
 
60. Иваськив С. М. 
Методика физического воспитания шестилетних детей, обучающихся в 
школе : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Иваськив Степан 
Михайлович ; ВНИИФК. – М., 1988. – 23 с. 
 Аннотация. Научно обоснована методика физического воспитания 
шестилетних детей, обучающихся в школе. Выявлены особенности реакции 
сердечно-сосудистой системы шестилетних детей на физические 
упражнения, а также изучено влияние уроков физической культуры и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий на динамику умственной 
работоспособности учащихся. Впервые разработаны и внедрены в практику 
физического воспитания таблицы оценок физического развития и 
физической подготовленности шестилетних детей, обучающихся в школе и 
проживающих в условиях городской и сельской местности Прикарпатского 
региона УССР. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, методика, дети шести лет, 
школа. 
 Анотація. Науково обґрунтовано методику фізичного виховання 
шестирічних дітей, які навчаються в школі. Виявлено особливості реакції 
серцево-судинної системи шестирічних дітей на фізичні вправи, а також 
вивчено вплив уроків фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих заходів 
на динаміку розумової працездатності учнів. Уперше розроблено та 
упроваджено в практику фізичного виховання таблиці оцінок фізичного 
розвитку та фізичної підготовленості шестирічних дітей, які навчаються в 
школі і проживають в умовах міської та сільської місцевості 
Прикарпатського регіону УРСР. 
 Ключові слова: фізичне виховання, методика, діти шести років, школа. 
 Annotation. Scientifically based methods of physical education olds 
enrolled in school. The features of the reaction of the cardiovascular system olds in 
the exercise of the program material. The features of the reaction of the 
cardiovascular system olds in the exercise of the program material, and also 
studied the effect of the lessons of physical culture and sports and recreational 



activities on the dynamics of the mental health of students. First developed and 
introduced into the practice of physical education table estimates of physical 
development and physical fitness olds enrolled in school, living in urban and rural 
areas, the Carpathian region of USSR. 
 Key words: physical education, methodology, children of six years, the 
school. 
УДК 796.0113-053.2 
 
61. Икбал Каур Клер. 
К вопросу о системе физического воспитания студентов высших учебных 
заведений Индии : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 735 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Икбал Каур 
Клер ; ГЦОЛИФК. – М., 1976. – 15 с. 
 Аннотация. Изучен опыт работы по физическому воспитанию в 
ведущих вузах СССР, выделены элементы, которые могут быть перенесены в 
практику индийских вузов. Разработаны рекомендации по составлению 
программ и учебных пособий по физическому воспитанию студентов 
индийских вузов. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, система, студенты, высшие 
учебные заведения Индии. 
 Анотація. Вивчено досвід роботи з фізичного виховання в провідних 
вузах СРСР, виокремлено елементи, які можуть бути застосовані у практиці 
індійських вузів. Розроблено рекомендації до складання програм і 
навчальних посібників з фізичного виховання студентів індійських вузів. 
 Ключові слова: фізичне виховання, система, студенти, вищі навчальні 
заклади Індії. 
 Annotation.  Studied the experience of physical education at leading 
universities of the Soviet Union, marked the items that can be transferred to the 
practice of Indian universities. The recommendations for programming and 
training manuals for physical education students of Indian universities. 
 Keywords: physical education, the system, students, institutions of higher 
education in India. 
 
62. Ильин А. В. 
Формирование эмоциональной сферы подростка в процессе физического 
воспитания в школе : автореф. дис. … канд. пед. наук / А. В. Ильин ; КГПИ. – 
К., 1965. – 33 с. 
 Аннотация. Изучены эффективные пути эмоциональной и морально-
волевой подготовки учащихся среднего школьного возраста в процессе 
физического воспитания. 
 Ключевые слова: эмоциональная сфера, подростки, физическое 
воспитание, школа. 
 Анотація. Вивчено ефективні шляхи емоційної та морально-вольової 
підготовки учнів середнього шкільного віку в процесі фізичного виховання. 
 Ключові слова: емоційна сфера, підлітки, фізичне виховання, школа. 



 Annotation. We study effective ways of emotional, moral and volitional 
training of secondary school age students in physical education. 
 Keywords: emotional sphere, adolescents, physical education, school. 
 
63. Ильин В. А. 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в детских домах для детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Ильин Валерий Алексеевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1992.– 20 с. 
 Аннотация. Доказана эффективность экспериментальной программы 
физкультурно-оздоровительных мероприятий для воспитанников 
дошкольных групп детских домов с задержкой психического развития. 
 Ключевые слова: детские дома, дети дошкольного возраста, задержка 
психического развития. 
 Анотація. Доведено ефективність експериментальної програми 
фізкультурно-оздоровчих заходів для вихованців дошкільних груп дитячих 
будинків із затримкою психічного розвитку. 
 Ключові слова: дитячі будинки, діти дошкільного віку, затримка 
психічного розвитку. 
 Annotation. The efficiency of the pilot program sports and recreational 
activities for children from pre-school groups, children's homes with mental 
retardation. 
 Keywords: children's home, preschool children, mental retardation. 
 
64.  Ильницкая Т. А. 
Дифференцированная методика физического воспитания для студентов 
специальной медицинской группы, как средство профессионально-
прикладной физической подготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Ильницкая Татьяна 
Александровна ; ГЦОЛИФК. – М., 1993.– 19 с. 
 Аннотация. Впервые использована методика определения 
функционального состояния основных систем организма методом 
гальванометрии.  
 Ключевые слова: дифференцированная методика, физическое 
воспитание, студенты специальной медицинской группы. 
 Анотація. Уперше використана методика визначення функціонального 
стану основних систем організму методом гальванометра. 
 Ключові слова: диференційована методика, фізичне виховання, 
студенти спеціальної медичної групи. 
 Annotation. For the first time used the method of determining the functional 
state of the main systems of the body using a galvanometer. 
 Keywords: differential technique, physical education, students of special 
medical group. 



 
65. Иманкулов У. С. 
Физическая культура в Средней Азии и Казахстане во второй половине ХІХ – 
начале ХХ вв. : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Иманкулов 
Умарбек Сатбекович ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1978. – 21 с. 
 Аннотация. Исследованы объективные и субъективные факторы 
возникновения и развития спортивно-гимнастического движения в Средней 
Азии и Казахстане; прослежены качественные и количественные 
характеристики спортивно-гимнастического движения и его зависимость от 
экономического и культурного развития общества. Выявлена историческая 
необходимость использования наследия прошлого в области физической 
культуры для практики советского физкультурного движения на первых 
этапах социалистического строительства. 
 Ключевые слова: физическая культура, Средняя Азия, Казахстан, 
спортивные, гимнастические движения. 
  Анотація. Досліджено об'єктивні та суб'єктивні чинники виникнення і 
розвитку спортивно-гімнастичного руху в Середній Азії та Казахстані; 
простежено якісні та кількісні характеристики спортивно-гімнастичного руху 
та його залежність від економічного і культурного розвитку суспільства. 
 Ключові слова: фізична культура, Середня Азія, Казахстан, спортивні, 
гімнастичні руху. 
 Annotation. Investigated the objective and subjective factors and the 
development of sports and gymnastic movements in Central Asia and Kazakhstan; 
traced qualitative and quantitative characteristics of sport and gymnastic movement 
and its dependence on the economic and cultural development of society.  
 Keywords: physical education, Central Asia, Kazakhstan, sports and 
gymnastic movement. 
 
66. Испирян М. С. 
Эффективность применения единой армяноязычной физкультурно-
спортивной терминологии в системе физической культуры и спорта в 
республике : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Испирян Микаэл Сисакович ; 
ГГИФК. – Тбилиси, 1990. – 24 с. 
 Аннотация. Обоснована эффективность использования единой 
армяноязычной физкультурно-спортивной терминологии при занятиях 
физической культурой и спортом и в сфере массовой информации. 
 Ключевые слова: спортивная терминология, физическая культура, 
занятия, Армения. 
 Анотація. Обґрунтовано ефективність використання єдиної 
армяноязичних фізкультурно-спортивної термінології при заняттях фізичною 
культурою і спортом та в сфері масової інформації. 



 Ключові слова: спортивна термінологія, фізична культура, заняття, 
Вірменія. 
 Annotation. The efficiency of the use of a single Armenian-language sports 
and sports terminology for physical education and sport and the media. 
 Keywords: sports terminology, physical education, occupation, Armenia. 
 
67. Іванова Л. І. 
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-
оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія та методика професійної 
освіти” / Іванова Любов Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 
2007. – 22 с. 
 Анотація. Уперше розроблено та теоретично обґрунтовано 
структурно-логічну модель професійної підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями 
загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено критерії ефективності 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-
оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено 
критерії ефективності підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 
фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних 
закладів. Обґрунтовано структурні компоненти (мотиваційний, когнітивний, 
діяльнісний, комунікативно-рефлексивний) підготовленості майбутніх 
учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями 
загальноосвітніх закладів.  
 Ключові слова: учителі фізичної культури, підготовка, учні 
загальноосвітніх шкіл. 
 Аннотация. Разработана структурно-логическая модель 
профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры к 
физкультурно-оздоровительной работе с учениками общеобразовательных 
учебных заведений. 
 Ключевые слова: учителя физической культуры, подготовка, учащиеся 
общеобразовательных школ. 
 Annotation. Designed structural-logical model of training future teachers of 
physical culture to sports and recreation activities for students of secondary 
schools. 
 Keywords: whitely of Physical Education, training, students in secondary 
schools. 
 
68. Іваночко В. В. 
Структура та зміст оздоровчих фітнес-програм для студенток із 
захворюваннями кардіо-респіраторної системи : автореф. дис. … канд. наук з 
фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Іваночко Вікторія Валеріївна ; Львів. 
держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2013. – 20 с. 



Анотація. Уперше обґрунтовано структуру і зміст оздоровчих фітнес-
програм, які містять елементи базової аеробіки, стретчингу, дихальної 
гімнастики та аутотренінгу для студенток із захворюваннями кардіо-
респіраторної системи; уперше доведено ефективність використання 
оздоровчих фітнес-програм у фізичному вихованні студенток із 
захворюваннями кардіо-респіраторної системи, розроблених із врахуванням 
рівня фізичного стану та характеру захворювання. 

Ключові слова: кардіо-респіраторна система, оздоровчі фітнес-
програми, базова аеробіка, студентки спеціальної медичної групи, стан 
здоров'я, фізичний стан. 

Аннотация. Впервые обоснованы структура и содержание 
оздоровительных фитнесс-программ. Программы для студенток с 
заболеваниями кардио-респираторной системы содержат базовую аэробику, 
стретчинг, элементы дыхательной гимнастики и аутотренинга. Впервые 
доказана эффективность использования оздоровительных фитнесс-программ 
в физическом воспитании студенток с заболеваниями кардио-респираторной 
системы, которые разработаны с учетом уровня физического состояния и 
характера заболевания. 

Ключевые слова: кардио-респираторная система, оздоровительные 
фитнесс-программы, базовая аэробика, студентки специальной медицинской 
группы, состояние здоровья, физическое состояние. 

Annotation. The dissertation is devoted to the implementation of wellness 
and fitness programs in the educational process in physical education of students 
with diseases of cardiorespiratory system to improve their health and physical 
condition. Experimentally learned the influence of health and fitness programs on 
functional condition of cardio-respiratory system students who have deviations in 
health status. Was established that students in the experimental group took place a 
significant improvement in indicators of physical health, physical condition, the 
parameters of the functional condition of the cardiovascular and respiratory 
systems and expand adaptive capacity of the body. 

Keywords: cardio-respiratory system, health fitness program, basic aerobics, 
student special medical group, state of health, physical condition. 
УДК 796.412:616.1-057.875 
 
69. Іваночко О. Ю. 
Обґрунтування рівнів фізичних навантажень студенток спеціальних 
медичних груп : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Іваночко Оксана Юріївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 
2009. – 20 с. 
 Анотація. Уперше розроблено та науково обґрунтовано авторську 
програму з дисципліни „Фізичне виховання” для студенток спеціального 
навчального відділення вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівня акредитації 
МОЗ України, яка характеризується тим, що структура і зміст навчального 
матеріалу відповідають рівню фізичних навантажень, фізичної 



підготовленості та функціонального стану студенток медичного 
університету. Уперше на основі порівняльного аналізу доведено, що 
дворічний період занять фізичним вихованням для студенток спеціальних 
медичних груп може складатися з чотирьох етапів тривалістю 6, 12, 17 і 35 
тижнів, що узгоджується з функціональними можливостями організму та 
складністю захворювань студенток спеціальних медичних груп, рівнем 
належних величин фізичних навантажень, моторною щільністю занять, а 
також реакцією серцево-судинної системи на фізичні навантаження. Уперше 
експериментально доведено, що застосування різних рівнів фізичних 
навантажень за етапами занять з фізичного виховання сприяло достовірному 
покращенню показників фізичної підготовленості та функціонального стану 
студенток спеціальних медичних груп із захворюваннями серцево-судинної 
системи. 
 Ключові слова: фізичні навантаження, студентки спеціальних 
медичних груп. 
  Аннотация. Проведено обоснование уровня физических нагрузок и 
определены четыре этапа занятий физическим воспитанием студенток 
специальной медицинской группы с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Разработана и внедрена научно обоснованная авторская программа 
по дисциплине „Физическое воспитание” для студенток специального 
учебного отделения высших учебных заведений  ІІІ–IV уровней 
аккредитации МОЗ Украины. 
 Ключевые слова: физические нагрузки, студентки специальных 
медицинских групп. 
 Annotation. The justification of the level of physical activity and identified 
four stages of training of physical education students a special medical team with 
diseases of the cardiovascular system. Developed and implemented evidence-based 
authoring program for the discipline "Physical education" for students of special 
educational department of higher education institutions of III–IV accreditation 
levels. 
  Keywords: exercise, students spetsitslnyh medical groups. 
УДК 796.015.6:371.711-057.875 
 
70.  Івлєв О. М. 
Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх інспекторів ДАЇ до 
застосування силового впливу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Івлєв Олександр Михайлович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. 
– Х., 2010. – 21 с. 
 Анотація. Уперше встановлено перелік та особливості впливу 
основних чинників, що  обумовлюють  процес   формування   й   розвитку   
професійно  значущих психофізичних  якостей  курсантів  ВНЗ  МВС  
України,  які  готуються до виконання службових обов'язків інспекторів ДАІ; 
уперше встановлено, що стабільне зростання показників фізичних та 
психологічних якостей, рівня фізичної підготовленості й в цілому готовності 



майбутніх інспекторів ДАІ до виконання оперативно-службових задач 
можливе за умов використання у навчальному процесі, як важливого 
елементу методики спеціальної професійно-прикладної підготовки курсантів, 
механізму штучно створюваної екстремальної ситуації, максимально 
наближених до реальних сутичок зі злочинцями; уперше обґрунтовано та 
експериментально перевірено комплексну методику спеціальної професійно-
прикладної фізичної підготовки курсантів, що забезпечує їм у майбутньому 
впевненість і надійність при застосуванні адекватних фізичних прийомів в 
складних умовах самозахисту та силового впливу на правопорушників.
 Ключові слова: курсанти, працівники ДАЇ, застосування силового 
впливу, прикладна фізична підготовка. 
 Аннотация. В процессе предварительного эксперимента установлена 
значимая корреляционная связь между индивидуальными психологическими, 
психофизиологическими качествами и успешностью обучения по основным 
профессионально-ориентированным дисциплинам. По результатам анкетного 
опроса среди инспекторов ДПС ГАИ Донецкой области (256 человек с 
разным стажем работы) определены наиболее типичные ситуации, связанные 
с необходимостью применения силового воздействия в служебной 
деятельности.  
 Ключевые слова: курсанты, работники ГАИ, применение силового 
воздействия, прикладная физическая подготовка. 
 Annotation. The research purpose consists in development working out the 
method of development Of Ihc professionally applied psychological and physical 
qualities which are students Of necessary for power detention offenders. 
 Keywords: cadets, applications of power influence, professionally applied 
physical preparation. 
УДК 796.015.1-057.875 
 
71. Ісаченко М. А.  
Тестовий контроль у системі оцінки знань студентів інститутів фізичної 
культури і спорту (на прикладі дисципліни „Теорія і методика фізичного 
виховання”) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Ісаченко Марія Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 
2008. – 21 с. 
 Анотація. Уперше розроблено педагогічні умови для реалізації таких 
функцій контролю, як діагностична, навчаюча, розвиваюча та керуюча у 
системі освітньої діяльності студентів під час вивчення базової дисципліни 
спеціальності „Фізичне виховання” – теорії і методики фізичного виховання. 
Уперше розроблено комплекс теоретичних тестів для попереднього, 
поточного, модульного, підсумкового контролю знань студентів під час 
вивчення дисципліни „Теорія і методика фізичного виховання”. 
 Ключові слова: тестовий контроль, оцінка знань, студенти, інститути 
фізичної культури. 



 Аннотация. Впервые разработаны тестовые задания для 
предварительного, текущего, модульного, итогового контроля знаний 
студентов при изучении дисциплины „Теория и методика физического 
воспитания”; осуществлена коррекция содержания программного материала 
соответственно фактическим знаниям студентов. Впервые в организации 
учебно-воспитательного процесса в физкультурных вузах был определен 
субъективный опыт студента, характеризующийся „остаточными” знаниями 
по другим дисциплинам, которые являются базовыми для изучения 
дисциплины „Теория и методика физического воспитания”. 
 Ключевые слова: тестовый контроль, оценка знаний, студенты, 
институт физической культуры. 
 Annotation. Test tasks are first developed for preliminary, current, module, 
final control of knowledges of students at the study of discipline „Theory and 
method of physical education”, the correction of maintenance of programmatic 
material is carried out according to actual knowledges of students. First in 
organization of an educational educate process subjective experience of student, 
characterized „remaining” knowledges on other disciplines which are base for the 
study of discipline „Theory and method of physical education, was certain in the 
athletic institutes of higher”. 
 Keywords: Test control, assessment of knowledge, students, Institute 
Physical Culture. 
УДК 796.071.5:371 
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72. Дуркин П. К. 
Научно-методические основы формирования у школьников интереса к 
физической культуре : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Дуркин Петр Калистратович ; 
РГАФК. – М., 1994. – 39 с. 
 Аннотация. Впервые разработана педагогическая концепция 
формирования интереса к физической культуре; система научно 
обоснованных средств, методов и методик формирования у школьников 
активного, устойчивого интереса к физической культуре и спорту. Впервые 
применен комплекс методик выявления мотивации и интереса к занятиям 
физической культурой. Выявлена взаимосвязь отдельных мотивов занятий 
физической культурой. Экспериментально обоснована высокая 
эффективность как воздействие на отдельные мотивы занятий физической 
культурой, так и комплексного воздействия на мотивационную сферу 
школьников. 
 Ключевые слова: школьники, интерес к физической культуре, 
методические основы, средства, методы и методики, мотивы. 



Анотація. Уперше розроблена педагогічна концепція формування 
інтересу до фізичної культури; система науково обґрунтованих засобів, 
методів і методик формування у школярів активного, стійкого інтересу до 
фізичної культури і спорту. Уперше застосовано комплекс методик 
виявлення мотивації і інтересу до занять фізичною культурою. Виявлено 
взаємозв'язок окремих мотивів занять фізичною культурою. 
Експериментально обґрунтована висока ефективність як дія на окремі мотиви 
занять фізичною культурою, так і на мотиваційну сферу школярів.  

Ключові слова: школярі, інтерес до фізичної культури, методичні 
основи, засоби, методи і методики, мотиви. 
 Annotation. Pedagogical conception of forming of interest is first developed 
to the physical culture; system of the scientifically grounded facilities, methods 
and methods of forming for the schoolboys of active, steady interest to the physical 
culture and sport. The complex of methods of exposure of motivation and interest 
is first applied to employments by a physical culture. Intercommunication of 
separate reasons of employments is exposed by a physical culture. High efficiency 
as affecting is experimentally grounded separate reasons  employments by a 
physical culture, so complex affecting motivational sphere of schoolboys.  
  Keywords: schoolboys, interest to the physical culture, methodical bases, 
facilities, methods and methods, reasons. 
 
73. Иващенко Л. Я. 
Научно-прикладные основы базовой физической культуры мужчин 20–59 лет 
с малоподвижным образом жизни : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Иващенко Людмила Яковлевна ; ГЦОЛИФК. – М., 1988. – 32 с. 
 Аннотация. Разработаны теоретические основы педагогического 
контроля и программирования в занятиях оздоровительной направленности, 
базирующихся на комплексном изучении физической работоспособности и 
подготовленности во взаимосвязи с возрастом, физическим состоянием, 
двигательной активностью и мотивацией к занятиям физическими 
упражнениями. Это позволило впервые разработать систему использования 
средств физической культуры у мужчин трудоспособного возраста; создать 
аппарат педагогического контроля для оптимального управления физическим 
состоянием человека; определить минимальные и рациональные уровни 
двигательной активности для мужчин разного возраста и тренированности. 
Разработаны принципиально новые количественные подходы к определению 
рациональных по направленности, интенсивности и объему средств 
физической культуры с использованием биологически целесообразных и 
социально приемлемых доз нагрузок, индивидуальных интересов 
занимающихся в сфере физкультурной деятельности. 
 Ключевые слова: физическая культура, мужчины 20-59 лет, 
малоподвижный образ жизни, физическое состояние, двигательная 
активность. 



Анотація. Розроблено теоретичні основи педагогічного контролю і 
програмування на заняттях оздоровчої спрямованості, що базуються на 
комплексному вивченні фізичної працездатності і підготовленості у 
взаємозв'язку з віком, фізичним станом, руховою активністю і мотивацією до 
занять фізичними вправами. Це дозволило уперше розробити систему 
використання засобів фізичної культури у чоловіків працездатного віку; 
створити апарат педагогічного контролю для оптимального управління 
фізичним станом людини; визначити мінімальні і раціональні рівні рухової 
активності для чоловіків різного віку і тренованості. Розроблено принципово 
нові кількісні підходи до визначення раціональних за спрямованістю, 
інтенсивністю і обсягами засобів фізичної культури з використанням 
біологічно доцільних і соціально прийнятних дозувань навантажень, 
індивідуальних інтересів тих, хто займається у сфері фізкультурної 
діяльності. 
 Ключові слова: фізична культура, чоловіки 20–59 років, малорухливий 
спосіб життя, фізичний стан, рухова активність. 

Annotation. Theoretical bases of pedagogical control and programming are 
developed in employments of health orientation, being based on the complex study 
of physical capacity and preparedness in intercommunication with age, bodily 
condition, motive activity and motivation to employments by physical exercises. It 
allowed first to develop the system of the use of facilities of physical culture for 
the men of able to work age; to create the vehicle of pedagogical control for an 
optimum management the bodily condition of man; to define the minimum and 
rational levels of motive activity for the men of different age and trained.  

Keywords: physical culture, men 20-59 years, not mobile way of life, bodily 
condition, motive activity. 
УДК 796.06.2:612.766.1:613.735 
 
74. Ильинич В. И. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка специалистов 
народного хозяйства в высших учебных заведениях (на примере 
сельскохозяйственных вузов страны) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Ильинич Виталий Иванович ; ГЦОЛИФК. – М., 1978. – 31 с. 
 Аннотация. Разработаны теоретические и организационно-
методические положения профессионально-прикладной физической 
подготовки; впервые изложена историография профессионально-прикладной 
физической подготовки и раскрыты основные причины, мешающие 
реализации этого важного раздела физического воспитания в вузах страны. 
Разработана теория профессионально-прикладной физической подготовки 
специалистов народного хозяйства в вузах; установлена связь проблемы 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов с целым 
рядом отраслей знаний (физиология и психология труда), регулирующих и 
определяющих функционирование высококвалифицированного труда. 
Определена рациональная методология научного обоснования содержания 



профессионально-прикладной физической подготовки будущих 
специалистов в вузах и разработана система научно-методического 
обеспечения специально направленной психофизической подготовки 
студентов к их будущей профессиональной деятельности.  
 Ключевые слова: физическая подготовка специалистов народного 
хозяйства, высшие учебные заведения, теория, проблемы, методология, 
система научного и методического обеспечения. 

Анотація. Розроблені теоретичні і організаційно-методичні засади 
професійно-прикладної фізичної підготовки; уперше викладена історіографія 
професійно-прикладної фізичної підготовки і розкриті основні причини, що 
заважають реалізації цього важливого розділу фізичного виховання у вузах 
країни. Розроблена теорія професійно-прикладної фізичної підготовки 
фахівців народного господарства у вузах; встановлений зв'язок проблеми 
професійно-прикладної фізичної підготовки з галузями знань (фізіологія і 
психологія праці), які регулюють і визначають функціонування 
висококваліфікованої праці. 

Ключові слова: фізична підготовка фахівців народного господарства, 
вищі учбові заклади, теорія, проблеми, методологія, система наукового і 
методичного забезпечення. 

Annotation. Theoretical and organizational-methodical positions of the 
professional-applied physical preparation are developed; historiography of the 
professional-applied physical preparation is first expounded and principal reasons, 
mixing realization of this important section of physical education in the institutes 
of higher of country, are exposed. The theory of the professional-applied physical 
preparation of specialists of national economy is developed in the institutes of 
higher; connection of problem of professional-applied physical is set with a 
number of the fields of knowledges (physiology and psychology of labour), 
regulative and determining functioning of highly skilled labour. 

Key words: physical preparation of specialists of national economy, higher 
educational establishments, theory, problems, methodology, system of the 
scientific and methodical providing. 
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