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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ 

ГРУП НАСЕЛЕННЯ 
 

Автореферати дисертацій на здобуття  
наукового ступеня кандидата наук: 

 
1. Кабачков В. А. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка учащихся 
профессионально-технических училищ (специальность „Монтажники 
конструкций”) : автореф. дис. … канд. пед. наук / В. А. Кабачков ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1969. – 14 с. 
 Аннотация. Исследован уровень физической подготовленности 
квалифицированных монтажников и учащихся профтехучилищ. Разработана 
программа и экспериментально проверена профессионально-прикладная 
физическая подготовка учащихся профтехучилищ по специальности 
„Монтажники конструкций”. 
 Ключевые слова: физическая подготовка, учащиеся профессионально-
технических училищ, монтажники. 
 Анотація. Досліджено рівень фізичної підготовленості кваліфікованих 
монтажників та учнів профтехучилищ. Розроблено програму та 
експериментально перевірено професійно-прикладну фізичну підготовку 
учнів профтехучилищ за спеціальністю "Монтажники конструкцій". 
 Ключові слова: фізична підготовка, учні професійно-технічних 
училищ, монтажники.  
 Annotation. The level of physical fitness of qualified installers and 
vocational school students. The program and experimentally verified by a 
professional-applied physical training of vocational school students in the specialty 
"Installers designs". 
  Key words: physical pіdgotovka, students of vocational schools, installers. 
 
2. Кабищев Э. А. 
Физическое воспитание и спорт в системе профессионально-технических 
учебных заведений СССР (1940–1970 гг.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 130004 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Кабищев Эдуард Аркадьевич ; ГЦОЛИК. – М., 1972. – 25 с. 
 Аннотация. Изучены основные этапы развития физической культуры 
и спорта в профессионально-технических учебных заведениях СССР; 
особенности физического воспитания и спорта в профессионально-
технической школе, формы и методы работы по физическому воспитанию и 
спорту учащихся профтехучилищ.  
 Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, система 
профессионально-технических учебных заведений. 



 Анотація. Вивчено основні етапи розвитку фізичної культури і спорту 
в професійно-технічних навчальних закладах СРСР; особливості фізичного 
виховання та спорту в професійно-технічній школі, форми і методи роботи з 
фізичного виховання та спорту учнів профтехучилищ. 
 Ключові слова: фізичне виховання, спорт, система професійно-
технічних навчальних закладів. 
 Annotation. We study the basic stages in the development of physical 
culture and sports in the vocational schools of the USSR, especially physical 
education and sport in vocational school, the forms and methods of physical 
education and sport vocational school students. 
 Key words: physical education, sport, system of vocational education. 
 
3. Кадетова А. В. 
Методика освоения программного материала на уроках физкультуры 7–8 
классов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Кадетова 
Алла Викторовна ; ВНИИФК. – М., 1989. – 24 с. 
 Аннотация. Выявлена принципиальная возможность и эффективность 
методики проведения уроков физкультуры с тренирующей направленностью 
в VII–VIII классах. Разработана учебная программа физического воспитания 
с тренирующей направленностью и методика ее освоения для учащихся VII–
VIII классов общеобразовательной школы. Экспериментально обосновано 
воздействие программы с тренирующей и обучающей направленностью на 
физическое развитие, физическую подготовленность и работоспособность 
школьников, их успеваемость и заболеваемость. 
 Ключевые слова: урок физической культуры, методика, учебная 
программа, школьники. 
 Анотація. Виявлена принципова можливість і ефективність методики 
проведення уроків фізкультури з тренувальною спрямованістю у VII–VIII 
класах. Розроблена навчальна програма фізичного виховання з 
тренирувальною спрямованістю і методика її освоєння для учнів VII–VIII 
класів загальноосвітньої школи. Експериментально обгрунтований вплив 
програми з тренувальною і навчальною спрямованістю на фізичний розвиток, 
фізичну підготовленість і працездатність школярів, їх успішність і 
захворюваність. 
 Ключові слова: урок фізичної культури, методика, навчальна програма, 
школярі. 
 Annotation. Spotted in principle the feasibility and effectiveness of the 
methods of physical education lessons with trainee orientation in VII–VIII classes. 
Designed curriculum for physical education with a coaching oriented methodology 
and its development for students in grades VII–VIII Comprehensive School. 
Experimentally substantiated the impact of the program with coaching and training 
oriented to the physical development, physical fitness and working capacity of 
students, their academic performance and morbidity. 
 Key words: physical education lesson, methodology, curriculum, students. 



УДК 796.011.3 
  
4.  Караулов С. В. 
Система производственной физической культуры людей тяжелого 
физического труда : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Караулов Сергей Васильевич ; 
ВНИИФК. – М., 1991. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые обоснована и экспериментально доказана 
эффективность и целесообразность применения системы производственной 
физической культуры в режиме труда и отдыха людей тяжелого физического 
труда. Разработана методика целенаправленного системного использования 
физических упражнений, способствующая улучшению показателей 
профессиональной работоспособности и эффективности производственной 
деятельности. 
 Ключевые слова: физическая культура, система, тяжелый физический 
труд. 
  Анотація. Вперше обґрунтована і експериментально доведена 
ефективність і доцільність застосування системи виробничої фізичної 
культури в режимі праці та відпочинку людей важкої фізичної праці. 
Розроблена методика цілеспрямованого системного використання фізичних 
вправ, яка сприяє поліпшенню показників професійної працездатності та 
ефективності виробничої діяльності. 
  Ключові слова: фізична культура, система, важка фізична праця. 
 Annotation. For the first time proved experimentally proved the 
effectiveness and feasibility of the production system of physical culture in the 
mode of work and leisure to hard physical labor. The technique of purposeful use 
of the system of physical exercises that improve the performance of professional 
performance and production efficiency. 
  Key words: physical education, system, hard physical labor. 
 
5. Карачевська Н. В. 
Навчально-ігрове середовище як важливий чинник виховання емоційно-
вольових якостей молодших школярів на уроках фізичної культури : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Карачевська Надія 
Володимирівна ; ЛДУФК. – Л., 2007. – 20 с. 
 Анотація. Обґрунтовано та апробовано модель навчально-ігрового 
середовища як цілісної системи, що передбачає теоретико-методологічний, 
психолого-педагогічний і технологічний блоки, в якій виховання емоційно-
вольових якостей виступає як системотворчий чинник. Доведено потребу 
організації навчально-ігрового середовища у комплексі засобів фізичного 
виховання для розвитку емоційно-вольових якостей дітей молодшого 
шкільного віку; розкрито особливості зв’язків між компонентами навчально-
ігрового середовища. Розкрито особливості зв’язків між компонентами 



навчально-ігрового середовища, врахування яких дозволяє забезпечити 
виховання емоційно-вольових якостей у навчанні молодших школярів. 
 Ключові слова: навчально-ігрове середовище, модель, емоційні, 
вольові якості, діти молодшого шкільного віку. 
 Аннотация. Разработана и апробирована модель учебно-игровой 
среды как целостной системы; доказана необходимость организации учебно-
игровой среды в комплексе средств физического воспитания для развития 
эмоционально-волевых качеств детей младшего школьного возраста. 
 Ключевые слова: учебно-игровая среда, модель, эмоциональные, 
волевые качества, дети младшего школьного возраста. 
 Annotation. Developed and tested a model educational gaming environment 
as an integrated system proves the need for training and game environment in a 
complex of physical education for the development of emotional and volitional 
qualities of primary school age children. 
  Key words: educational game environment, the model, emotional, volitional 
qualities, the children of primary school age. 
УДК 796.011.3:373.31:159.947.73 
 
6. Карпушин Б. А. 
Исследование эффективности различных форм сочетания слова и 
наглядности при обучении физическим упражнениям учащихся среднего 
школьного возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук / Б. А. Карпушин ; 
ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1971. – 25 с. 
 Аннотация. Обоснованы формы сочетания слова и наглядности в 
учебном процессе по физической культуре в школе. 
 Ключевые слова: физические упражнения, учащиеся, обучение, 
сочетания слова и наглядности. 
 Анотація. Обґрунтовано форми поєднання слова і наочності в 
навчальному процесі з фізичної культури в школі. 
 Ключові слова: фізичні вправи, учні, навчання, поєднання слова і 
наочності. 
 Annotation. Grounded form of a combination of words and clarity in 
teaching physical education at school. 
 Key words: exercise, students study, the combination of words and clarity. 
 
7. Карпушко Н. А. 
Развитие научно-методических основ физического воспитания в 
дореволюционной России : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 
(включая методику лечебной физкультуры)” / Карпушко Наталья 
Альбертовна ; ГЦОЛИФК. – М., 1984. – 25 с. 
 Аннотация. Впервые охарактеризован процесс развития научно-
методических основ физического воспитания в России конца ХІХ− 
начала ХХ вв.; показаны основные тенденции и направления этого процесса. 



 Ключевые слова: физическое воспитание, научные основы, 
дореволюционная Россия. 
 Анотація. Вперше охарактеризовано процес розвитку науково-
методичних основ фізичного виховання в Росії кінця ХІХ – початку ХХ ст.; 
Показані основні тенденції і напрямки цього процесу. 
 Ключові слова: фізичне виховання, наукові основи, дореволюційна 
Росія. 
 Annotation. For the first time described the development of scientific and 
methodological foundations of physical education in Russia in the late XIX – early 
XX centuries. Shows the main trends and directions in this process. 
  Key words: physical education, scientific basis, pre-revolutionary Russia. 
УДК 796.072 
 
8. Касян В. Я. 
Процесс адаптации преподавателей физического воспитания вузов к 
профессиональной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Касян Валентин 
Яковлевич ; ОГИФК. – Омск, 1983. – 17 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована кафедральная система 
адаптации в высшем учебном заведении как средство информационного 
обеспечения, педагогического регулирования и организационного 
упорядочения процесса адаптации преподавателей. 
 Ключевые слова: адаптация, преподаватель физического воспитания, 
профессиональная деятельность. 
 Анотація. Експериментально обґрунтована кафедральна система 
адаптації у вищому навчальному закладі як засіб інформаційного 
забезпечення, педагогічного регулювання і організаційного упорядкування 
процесу адаптації викладачів.   
 Ключові слова: адаптація, викладач фізичного виховання, професійна 
діяльність. 
 Annotation. The cathedral system of adaptation is experimentally grounded 
in higher educational establishment as a mean of the informative providing, 
pedagogical adjusting and organizational organization of process of adaptation of 
teachers.   
 Key words: adaptation, teacher of physical education, professional activity. 
УДК 378.126 
 
9. Кацитадзе Т. Г. 
Дозирование нагрузок в уроке физической культуры у мальчиков-подростков 
14–15 лет (по материалам обследования школьников восточных районов 
Грузии) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Кацитадзе Тенгиз Георгиевич ; 
КГИФК. – К., 1992. – 21 с. 



 Аннотация. Выявлены особенности взаимодействия предлагаемых в 
литературе методов оценки биологического возраста мальчиков-подростков 
14–15 лет. Исследована факторная структура критериев оценки 
биологического возраста у данного контингента учащихся. Определены 
особенности срочной адаптации организма подростков 14–15 лет к нагрузкам 
разной направленности с учетом их биологического возраста. 
 Ключевые слова: урок физической культуры, загрузка, дозирование, 
пальчики 14–15 лет, районы Грузии. 
  Анотація. Виявлено особливості взаємодії пропонованих в літературі 
методів оцінки біологічного віку хлопчиків-підлітків 14–15 років. 
Досліджена факторна структура критеріїв оцінки біологічного віку у даного 
контингенту учнів. Визначені особливості термінової адаптації організму 
підлітків 14–15 років до навантажень різної спрямованості з урахуванням їх 
біологічного віку. 
 Ключові слова: урок фізичної культури, завантаження, дозування, 
пальчики 14–15 років, райони Грузії. 
 Annotation. The features of interaction offered by the literature methods for 
the assessment of biological age teenage boys ages 14–15. Investigated the factor 
structure of the evaluation criteria of biological age in this group of students. The 
features of immediate adaptation of the organism teens ages 14–15 to loads of 
different directions with regard to their biological age. 
  Key words: physical education lesson, loading, dosing, fingers 14–15 years, 
areas of Georgia. 
 
10. Кемхадзе А. С. 
Профессиональная физическая подготовка студентов с учетом структуры 
двигательного обеспечения их деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук 
: [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Кемхадзе Автандил 
Сергеевич ; ГГИФК. – Тбилиси, 1991. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые проведено исследование уровня физической 
подготовленности студентов начальной военной подготовки и физической 
культуры в аспекте моторного и психомоторного обеспечения их 
двигательной деятельности. Разработан и обоснован модельно-
диагностический комплекс для контроля за уровнем и состоянием моторного 
обеспечения двигательной деятельности на различных этапах учебно-
воспитательной работы, экспериментально обоснованы методические 
приемы совершенствования профессиональной физической подготовки 
студентов начальной военной подготовки и физической культуры на 
различных этапах обучения. 
 Ключевые слова: профессиональная физическая подготовка, студенты, 
двигательная деятельность. 
  Анотація. Вперше проведено дослідження рівня фізичної 
підготовленості студентів початкової військової підготовки і фізичної 
культури в аспекті моторного і психомоторного забезпечення їх рухової 



діяльності. Розроблений та обґрунтований модельно-діагностичний комплекс 
для контролю за рівнем і станом моторного забезпечення рухової діяльності 
на різних етапах навчально-виховної роботи, експериментально обґрунтовані 
методичні прийоми вдосконалення професійної фізичної підготовки 
студентів початкової військової підготовки і фізичної культури на різних 
етапах навчання. 
  Ключові слова: професійна фізична підготовка, студенти, рухова 
діяльність. 
 Annotation. First study the level of physical fitness of students of basic 
military training and physical culture in the aspect of the motor and psychomotor 
ensure their motor activity. Developed and validated a model-diagnostic system to 
monitor the level and condition of the engine providing motor activity at different 
stages of educational work, experimentally grounded instructional techniques to 
improve students' physical fitness training of basic military training and physical 
education at various stages of training. 
  Key words: professional fihicheskaya pіdgotovka, students, and motor 
activity. 
 
11. Кикалишвили С. Г. 
Эффективность разных форм физкультурно-оздоровительной работы с 
младшими школьниками : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Кикалишвили Светлана 
Георгиевна ; ГГИФК. – Тбилиси, 1991. – 22 с. 
 Аннотация. Установлена эффективность урока физической культуры, 
построенного в традиционном плане, в объеме требований комплексной 
программы по физической культуре; определена величина „изолированного” 
влияния наиболее часто применяемых форм внеурочной работы на 
показатели физической подготовленности младших школьников; выявлено 
минимальное число физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 
учебного дня и внеклассных форм занятий, комплексное применение 
которых с учетом динамики двигательной активности младших школьников, 
обеспечивает максимальный рост двигательных качеств. 
 Ключевые слова: оздоровительная работа, формы, младшие 
школьники. 
  Анотація. Встановлена ефективність уроку фізичної культури, 
побудованого в традиційному плані, в обсязі вимог комплексної програми з 
фізичної культури, визначена величина "ізольованого" впливу найбільш 
часто вживаних форм позаурочної роботи на показники фізичної 
підготовленості молодших школярів, виявлено мінімальне число 
фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня і позакласних 
форм занять, комплексне застосування яких з урахуванням динаміки рухової 
активності молодших школярів, забезпечує максимальне зростання рухових 
якостей. 
  Ключові слова: оздоровча робота, форми, молодші школярі. 



 Annotation. Adjusted Efficiency lesson Physical Culture, postroennoho in 
the traditional plan, obъeme demands of Integrated Programs for Physical Culture, 
opredelena value "separately" Effect of the most frequently prymenyaemыh forms 
vneurochnoy work on indicators of physical podhotovlennosty Jr. schoolchildren; 
been detected the minimum number athletic recreational activities in the regime of 
the school day and extracurricular activities forms, integrated application that in 
view of the dynamics of motor activity of primary school children, for maximum 
growth of motor characteristics. 
  Key words: health improvement activity, forms, younger students. 
 
12. Ким В. Г. 
Содержание физического воспитания учащихся ССУЗ, проживающих в 
регионах с жарким климатом : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Ким Владимир Григорьевич ; ВНИИФК. – М., 1989. – 23 с. 
 Аннотация. Обоснованы показатели двигательной активности 
учащихся ССУЗ; содержание и методика занятий физическими 
упражнениями при высокой температуре внешней среды. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, содержание, учащиеся, 
жаркий климат. 
 Анотація. Обґрунтовано показники рухової активності учнів середніх 
спеціальних навчальних закладів; зміст і методика занять фізичними 
вправами при високій температурі зовнішнього середовища. 
 Ключові слова: фізичне виховання, утримання, учні, жаркий клімат. 
 Annotation. Valid indicators of motor activity colleges students, the content 
and method of exercise at high ambient temperature. 
 Key words: physical education, content, learners, hot climate. 
УДК 796.011.3+796.015.1 
 
13. Кинфе Абера Кахсай. 
Организационная структура и функции управления физической культурой и 
спортом в Эфиопии : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Кинфе Абера Кахкай ; ГЦОЛИФК. 
– М., 1992. – 20 с. 
 Аннотация. Впервые произведен комплексный научный анализ и 
теоретическое обобщение эмпирически сложившихся в Эфиопии 
организационных форм управления физической культурой и спортом. 
Выявлены проблемы их совершенствования. Научно обоснована 
организационно-педагогическая модель управления физической культурой и 
спортом в Эфиопии с детализацией организационной структуры и функций 
спортивного клуба как первичного звена организации спортивной работы и 
национальной федерации по виду спорта. 
 Ключевые слова: физическая культура, спорт, функции, структура, 
Эфиопия. 



 Анотація. Уперше проведений комплексний науковий аналіз і 
теоретичне узагальнення емпірично сформованих в Ефіопії організаційних 
форм управління фізичною культурою і спортом. Виявлено проблеми їх 
удосконалення. Науково обгрунтована організаційно-педагогічна модель 
управління фізичною культурою і спортом в Ефіопії з деталізацією 
організаційної структури і функцій спортивного клубу як первинної ланки 
організації спортивної роботи та національної федерації з виду спорту. 
 Ключові слова: фізична культура, спорт, функції, структура, Ефіопія. 
 Annotation. For the first time made a comprehensive scientific analysis of 
the empirical and theoretical generalization of existing organizational forms in 
Ethiopia control of physical culture and sports. The problems of improving them. 
Scientifically sound organizational and pedagogical model of management of 
physical culture and sports in Ethiopia, with a detailed organizational structure and 
functions of the sports club as a primary organizing sports activities and the 
national federation for the sport. 
 Key words: physical education, sports, features, structure, Ethiopia. 
 
14. Кирищук А. Г. 
Экспериментальное обоснование организации работы по комплексу ГТО в 
сельских трудовых коллективах : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
130004 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Кирищук 
Анатолий Григорьевич ; ВНИИФК. – М., 1977. – 23 с. 
 Аннотация. Разработана расчетная методика планирования 
подготовки значкистов комплекса ГТО по возрастным ступеням (группам) и 
финансового обеспечения, а также модель раздела „Развитие физической 
культуры и спорта” плана социально-экономического развития совхозов и 
сельских организаций на 1976–1980 гг. и прогноз на 1985 и 1990 годы. 
Экспериментально проверены эффективные формы организации 
агитационно-массовой работы, организации физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий с учетом интересов трудящихся, физической 
подготовленности и особенностей сельскохозяйственного труда. Разработана 
система критериев оценки результатов социалистического соревнования 
наилучшую постановку работы по комплексу ГТО в сельских трудовых 
коллективах. 
 Ключевые слова: комплекс ГТО, методика планирования, финансовое 
обеспечение, экономическое развитие. 
  Анотація. Розроблена методика планування підготовки значкістів 
комплексу ГТО за віковими ступенями (групами) та фінансового 
забезпечення, а також модель розділу "Розвиток фізичної культури і спорту" 
плану соціально-економічного розвитку радгоспів і сільських організацій на 
1976–1980 рр. і прогноз на 1985 і 1990 роки. Експериментально перевірені 
ефективні форми організації агітаційно-масової роботи, організації 
фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів з урахуванням інтересів 
населення, фізичної підготовленості та особливостей сільськогосподарської 



праці. Розроблено систему критеріїв оцінки результатів соціалістичного 
змагання найкращу постановку роботи з комплексу ГПО в сільських 
трудових колективах. 
  Ключові слова: комплекс ГПО, методика планування, фінансове 
забезпечення, економічний розвиток. 
 Annotation. Developed a calculation method of planning the preparation of 
the complex is ready for work and defense badge on the age level (groups) and 
financial support, as well as the model of the "Development of physical culture and 
sports" plan of socio-economic development of farms and rural organizations in 
1976–1980. and the forecast for 1985 and 1990. Experimentally verified effective 
forms of organization of mass agitation work, organizing sports and recreational 
and sports activities, taking into account the interests of workers, physical fitness 
and characteristics of agricultural labor. A system of criteria for evaluating the 
results of socialist competition for the best formulation of the is ready for work and 
defense complex in the rural workplace. 
 Key words: Complex is ready for work and defense method of planning, 
financial security, economic development. 
 
15. Киршева Н. В. 
Активизация процесса обучения в институтах физической культуры 
посредством дидактических игр : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Киршева Наталия 
Валентиновна ; ГЦОЛИФК. – М., 1990. – 23 с. 
 Аннотация. Показана роль, место и функции дидактических игр в 
учебном процессе института физической культуры. Впервые разработана 
классификация дидактических игр для институтов физической культуры, 
специфическая технология дидактических игр; разработан цикл игр по 
предметному курсу, методика оценки эффективности игр в процессе 
обучения, исследована эффективность дидактических игр. 
 Ключевые слова: процесс обучения, институт физической культуры, 
дидактические игры, классификация. 
 Анотація. Показана роль, місце і функції дидактичних ігор у 
навчальному процесі інституту фізичної культури. Вперше розроблено 
класифікацію дидактичних ігор для інститутів фізичної культури, специфічна 
технологія дидактичних ігор; цикл ігор з предметного курсу, методика 
оцінки ефективності ігор у процесі навчання, досліджено ефективність 
дидактичних ігор. 
 Ключові слова: процес навчання, інститут фізичної культури, 
дидактичні ігри, класифікація. 
 Annotation. The role, place and function of didactic games in the learning 
process of the Institute of Physical Culture. For the first time developed a 
classification of didactic games for the institutes of physical culture, the specific 
technique of didactic games, developed a series of games on the substantive rate 



method of estimating the effectiveness of games in learning, investigated the 
effectiveness of didactic games. 
 Key words: learning, the Institute of Physical Education, educational games, 
classification. 
 
16. Кисис А. В. 
Развитие физической культуры и спорта в Латвийской ССР : автореф. дис. … 
канд. пед. наук / А. В. Кисис ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1966. – 17 с. 
 Аннотация. Обобщен опыт и достижения физической культуры в 
Латвии досоветского периода. 
 Ключевые слова: физическая культура и спорт, развитие, Латвия. 
  Анотація. Узагальнено досвід та досягнення фізичної культури в 
Латвії дорадянського періоду. 
  Ключові слова: фізична культура і спорт, розвиток, Латвія. 
   Annotation. The experience of physical culture and achievements of pre-
Soviet period in Latvia. 
  Key words: physical education and sports, development, Latvia. 
 
17. Кібальник О. Я. 
Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та 
фізичної підготовленості підлітків : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Кібальник Оксана Яківна ; ЛДУФК. – Л., 2008. – 20 
с. 
 Анотація. Уперше розроблено фітнес-технологію для підвищення 
рухової активності та фізичної підготовленості підлітків 13–15 років на 
основі комплексного застосування сучасних напрямків і засобів оздоровчого 
фітнесу з урахуванням статевих особливостей, мотиваційних пріоритетів, 
фізичної підготовленості учнів. Уперше доведено, що застосування засобів і 
напрямків оздоровчого фітнесу дозволяє отримати більш виражений 
позитивний ефект в оптимізації рухової активності та підвищенні фізичної 
підготовленості підлітків 13–15 років, ніж заняття за чинною програмою 
фізичного виховання. 
 Ключові слова: фітнес, технології, рухова активність, фізична 
підготовленість, підлітки. 
  Аннотация. Впервые разработана фитнес-технология для повышения 
двигательной активности и физической подготовленности подростков 13–15 
лет на основе комплексного применения современных направлений и средств 
оздоровительного фитнеса с учетом половых особенностей, мотивационных 
приоритетов, физической подготовленности учащихся. Впервые доказано, 
что применение средств и направлений оздоровительного фитнеса позволяет 
получить более выраженный положительный эффект в оптимизации 
двигательной активности и повышении физической подготовленности 
подростков 13–15 лет, чем занятия по действующей программе физического 
воспитания. 



 Ключевые слова: фитнес, технологии, двигательная активность, 
физическая подготовленность, подростки. 
 Annotation. The first time the fitness technology to increase physical 
activity and physical fitness adolescents 13–15 years through an integrated use of 
modern trends of health and fitness including sexual characteristics, motivational 
priorities, physical fitness of students. For the first time proved that the use of 
health and fitness trends provides a more pronounced positive effect in the 
optimization of physical activity and improving physical fitness adolescents 13–15 
years than occupation by force of physical education program. 
  Key words: fitness, technology, physical activity, physical training, 
teenagers. 
УДК 796.012.1:615.8„465.13/19” 
 
18. Клименко Г. В. 
Організаційно-методичне забезпечення фізичного виховання студенток з 
урахуванням оваріально-менструального циклу : автореф. дис. … канд. наук 
з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Клименко Ганна Валеріївна ; Нац. ун-т 
фіз. виховання і спорту України. – К., 2002. – 21 с.  
 Анотація. Уперше обґрунтований та розроблений комплексний 
організаційно-діяльний підхід до побудови процесу фізичного виховання, 
зміст якого враховує функціональний стан, властивий жіночому організму в 
різні фази менструального циклу. Уперше виявлена динаміка 
функціонального стану і фізичної підготовленості студенток під впливом 
фізичних навантажень, які регулюються по спрямованості, об’єму та 
інтенсивності відповідно до фаз менструального циклу. Розроблена і 
обґрунтована методологія процесу фізичного виховання студенток 
медичного університету в усіх навчальних відділеннях, яка ґрунтується на 
організаційно-діяльних взаємовідносинах викладача і студентки, етапності 
формування як фізичного здоров’я, так і відповідних знань. 
 Ключові слова: методичне забезпечення, фізичне виховання студенток, 
функціональний стан. 
  Аннотация. Впервые обоснован и разработан комплексный 
организационно-деятельностный подход к построению процесса физического 
воспитания, содержание которого учитывает функциональное состояние, 
свойственный женскому организму в различные фазы менструального цикла. 
Впервые выявлена динамика функционального состояния и физической 
подготовленности студенток под влиянием физических нагрузок, которые 
регулируются по направленности, объема и интенсивности в соответствии с 
фазами менструального цикла. Разработана и обоснована методология 
процесса физического воспитания студенток медицинского университета во 
всех учебных отделениях, которая основывается на организационно-
деятельных взаимоотношениях преподавателя и студентки, этапности 
формирования как физического здоровья, так и соответствующих знаний. 



  Ключевые слова: методическое обеспечение, физическое воспитание 
студенток, функциональное состояние. 
 Annotation. First founded and developed a comprehensive organization-
active approach to the construction process of physical education content which 
takes into account the functional status, typical of the female body in different 
phases of the menstrual cycle. For the first time revealed the dynamics of 
functional status and physical fitness of students under the influence of physical 
activity governed by orientation, volume and intensity according to the phases of 
the menstrual cycle. Developed and justified methodology of the process of 
physical education students of medical university in all academic departments 
based on the organizational relationship of effective teachers and students, staged 
as a form of physical health, and relevant knowledge. 
 Key words: methodological support, physical education students, functional 
state. 
УДК 796.055.2:612.662 
 
19. Кліш І. С. 
Фізичне виховання дітей до 3-річного віку засобами етнопедагогіки : 
автореф. дис.… канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Кліш Ірина 
Степанівна ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 20 с. 
 Анотація. Вивчено традиційні засоби і шляхи збереження здоров’я 
матері і дитини в період вагітності жінки; визначено засоби, методи й форми 
фізичного виховання дітей раннього віку в українській етнопедагогіці. 
Виявлено ставлення жінок різних вікових і соціальних груп до 
етнопедагогіки та фізичного виховання. Обґрунтовано педагогічні умови 
використання засобів етнопедагогіки в сучасних умовах. 
 Ключові слова: фізичне виховання, діти, етнічна педагогіка. 
 Аннотация. Обоснованы педагогические условия использования 
средств этнопедагогики в современных условиях. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, дети этническая педагогика. 
 Annotation. Pedagogical conditions justified the use of funds 
ethnopedagogy today. 
  Key words: physical education, children of ethnic pedagogy 
УДК 796-053.3 
 
20. Клопов Р. В. 
Корекція рівня фізичного стану працівників АЕС засобами фізичної культури 
: автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Клопов 
Роман Вікторович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2002. – 
20 с.  
 Анотація. Уперше визначено особливості фізичного стану і 
розроблено функціональні характеристики рівнів фізичного стану чоловіків, 
працівників реакторного виробництва АЕС. Уперше розроблені програми 



профілактично-оздоровчих занять фізичною культурою, які адекватні рівню 
фізичного стану працівників реакторного виробництва АЕС. 
 Ключові слова: фізичний стан, фізична культура, засоби, програма 
профілактичних занять. 
 Аннотация. Впервые разработаны профилактико-оздоровительные 
программы занятий физической культурой для сохранения здоровья и 
продления трудового долголетия работников реакторного производства АЭС. 
 Ключевые слова: физическое состояние, физическая культура, 
средства, программа профилактических занятий. 
 Annotation. First developed prevention-wellness program of physical 
training to maintain health and prolong longevity of employment of employees of 
the reactor plant production. 
  Key words: physical condition, physical culture, means a program of 
preventive activities. 
УДК 796.05.06 
 
21. Клубков Л. М. 
Физическое воспитание и спорт в вузах СССР накануне и в годы Великой 
Отечественной войны : автореф.дис. … канд. пед. наук : [спец.] 130004 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Клубков Леонид Михайлович ; ГЦОЛИФК. – М. 1975. – 19 с. 
 Аннотация. Исследовано становление и развитие курса физического 
воспитания в вузах в предвоенные годы; формы и содержание физического 
воспитания и спорта в вузах по военно-физической подготовке и военно-
патриотическому воспитанию студентов в годы Великой Отечественной 
войны. Выявлены истоки боевых подвигов студентов-спортсменов в боях за 
Родину. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, формы, содержание, 
Великая Отечественная война. 
  Анотація. Досліджено становлення та розвиток курсу фізичного 
виховання в вузах у передвоєнні роки; форми і зміст фізичного виховання та 
спорту у ВНЗ з військово-фізичної підготовки і військово-патріотичного 
виховання студентів у роки Великої Вітчизняної війни. Виявлено витоки 
бойових подвигів студентів-спортсменів у боях за Батьківщину. 
 Ключові слова: фізичне виховання, спорт, форми, зміст, Велика 
Вітчизняна війна. 
 Annotation. Investigated the formation and development of physical 
education courses at universities in the prewar years, the form and content of 
physical education and sport in schools on military and physical training and 
military-patriotic education of students in the Great Patriotic War. Revealed the 
origins of martial exploits student-athletes in the battle for their homeland. 
  Key words: physical education, sport, form, content, Otechetsvennaya Great 
War. 
 
 



22. Коблев Я. К. 
Методы оценки и совершенствования выносливости при занятиях 
оздоровительным бегом и подготовке к сдаче III ступени комплекса ГТО : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 130004 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Коблев Якуб 
Камболетович ; КГИФК. – К., 1974. – 19 с. 
 Аннотация. Научно обоснован вопрос о методах измерения и 
совершенствования выносливости. 
 Ключевые слова: выносливость, занятия оздоровительным бегом, 
совершенствование, методы оценки. 
 Анотація. Науково обґрунтовано питання про методи вимірювання та 
удосконалення витривалості. 
 Ключові слова: витривалість, заняття оздоровчим бігом, 
удосконалення, методи оцінки. 
 Annotation. Scientifically justified question of how to measure and improve 
endurance. 
 Key words: endurance training jogging, improvement and evaluation 
methods. 
 
23.  Кобозев Н. М. 
Обоснование рационального режима занятий физическими упражнениями 
плавсостава флота (на примере речного флота) : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / 
Кобозев Николай Михайлович ; ВНИИФК. – М., 1978. – 25 с. 
 Аннотация. Впервые разработаны режимы двигательной активности 
для всех судовых специалистов как здоровых, так и имеющих некоторые 
отклонения в состоянии здоровья; методики занятий плавсостава 
физическими упражнениями и спортом в режиме труда и отдыха, 
позволяющие повысить компенсаторно-приспособительные возможности 
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервно-мышечной систем организма 
моряков разного возраста в условиях плавания. 
 Ключевые слова: физические упражнения, рациональный режим 
занятий, речной флот. 
 Анотація. Уперше розроблено режими рухової активності для всіх 
суднових фахівців як здорових, так і тих, хто має деякі відхилення у стані 
здоров'я; методики занять плавскладу фізичними вправами і спортом в 
режимі праці та відпочинку, що дозволяють підвищити компенсаторно-
пристосувальні можливості серцево-судинної, дихальної та нервово-м’язової 
систем організму моряків різного віку в умовах плавання. 
 Ключові слова: фізичні вправи, раціональний режим занять, річковий 
флот. 
 Annotation. First developed modes of physical activity for all marine 
professionals both healthy and have some of the variations in health status, 
teaching methods of crew physical exercises and sports in the mode of work and 



rest, allowing to increase compensatory-adaptive possibilities of the 
cardiovascular, respiratory and neuromuscular systems the body of sailors of all 
ages in uslovyaih swimming. 
 Key words: exercise, a rational mode of occupation, the river fleet. 
 
24. Ковінько М. С. 
Професійно-прикладна фізична підготовка учнів з церебральним паралічем в 
професійно-технічних закладах освіти : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Ковінько Михайло Степанович ; Львів. держ. ін-т 
фіз. культури. – Л., 2002. – 20 с.  
 Анотація. Уперше експериментально обґрунтовано програму 
професійно-прикладної фізичної підготовки підлітків з церебральним 
паралічем, що навчаються у професійно-технічних закладах; доцільність та 
ефективність використання засобів і методів професійно-прикладної фізичної 
підготовки учнів з церебральним паралічем в процесі освоєння ними 
спеціальності „Обліковець, оператор ЕОМ”. 
 Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка, засоби, 
методи, учні з церебральним паралічем,  
 Аннотация. Впервые экспериментально обоснована программа ППФП 
подростков с церебральным параличом, обучающихся в ПТУ. 
 Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая 
подготовка, средства, методы, учащиеся с церебральным параличом, 
 Annotation. The first experimental program proved PPFP adolescents with 
cerebral palsy enrolled in vocational schools. 
  Key words: professional, applied physical training, tools, methods, students 
with cerebral palsy 
УДК 796.3.372.36+616.831.009.11+37 
 
25. Ковтун Л. И. 
Методика воспитания скоростных способностей и выносливости у студенток 
для подготовки и выполнения комплекса ГТО : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Ковтун Людмила Ивановна ; КГИФК. – К., 1987.– 
24 с. 
 Аннотация. Выявлена зависимость уровня физической 
подготовленности студенток подготовительного учебного отделения вуза от 
их соматотипологических особенностей. Установлено совместное влияние 
уровня физической подготовленности и соматотипологических особенностей 
студенток на характер срочной и кумулятивной  адаптации к нагрузкам 
скоростной направленности и к нагрузкам на выносливость. Обоснована 
структура педагогических воздействий, учитывающая показатели 
специальной работоспособности, эффективности восстановления после 
нагрузок, темп прироста результатов при воспитании скоростных 
способностей и выносливости у студенток вуза. Разработаны 



дифференцированные программы воспитания скоростных способностей и 
выносливости у студенток подготовительного учебного отделения вуза, 
основанные на учете их соматотипологических особенностей и уровня 
физической подготовленности. 
 Ключевые слова: воспитание, методика, скоростные способности, 
выносливость, студентки. 
 Анотація. Виявлено залежність рівня фізичної підготовленості 
студенток підготовчого навчального відділення вузу від їх 
соматотипологічних особливостей. Встановлений спільний вплив рівня 
фізичної підготовленості та соматотипологічних особливостей студенток на 
характер термінової і кумулятивної адаптації до навантажень швидкісної 
спрямованості і до навантажень на витривалість. Обґрунтована структура 
педагогічних впливів, що враховує показники спеціальної працездатності, 
ефективності відновлення після навантажень, темп приросту результатів при 
вихованні швидкісних здібностей і витривалості у студенток вузу. 
Розроблено діфференційовані програми виховання швидкісних здібностей і 
витривалості у студенток підготовчого навчального відділення вузу, що 
базуються на обліку їх соматотипологічних особливостей та рівня фізичної 
підготовленості. 
  Ключові слова: виховання, методика, швидкісні здібності, 
витривалість, студентки. 
 Annotation. The dependence of the level of physical fitness of students of 
the preparatory department of the university school of their somatotypological 
features. Established a joint effect of the level of physical fitness and 
somatotypological features students in the immediate and cumulative nature of the 
adaptation to the stress direction and speed to endurance. Proved the structure of 
pedagogical actions, taking into account the special rates of efficiency, the 
effectiveness of recovery after stress, the growth rate results in the education of 
high-speed capabilities and endurance in college students. Education programs are 
designed differentsirovannnye speed and endurance capabilities of students at the 
preparatory school of the university department, based on the account of their 
somatotypological features and level of physical fitness. 
  Key words: education, technique, speed capacity, endurance and students. 
УДК 796.053.2:796.053.7 
 
26. Когут І. О. 
Руховий режим і фізичний стан дітей 6–7 років, які навчаються у школах 
різного типу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Когут Ірина Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 
2006. – 20 с. 
 Анотація. Уперше визначено руховий режим учнів 6–7 років у 
різноманітних організаційно-методичних умовах шкільної освіти, що має 
свої специфічні особливості, які характеризуються співвідношенням 
компонентів рівнів добової рухової активності. Уперше встановлена 



залежність між різними організаційно-методичними умовами навчального 
процесу в молодшій школі і фізичним станом дітей 6–7 років, яка 
проявляється в змінах функціонального стану серцево-судинної і дихальної 
систем, фізичної підготовленості, стану опорно-рухового апарату та 
захворюваності. Обґрунтовано модель раціонального рухового режиму дітей 
6–7 років в умовах навчання у школі, що характеризується доцільним 
співвідношенням рівнів рухової активності й засобів фізичного виховання.  
 Ключові слова: руховий режим, фізичний стан, діти 6–7 років, шкільна 
освіта. 
 Аннотация. Впервые определен двигательный режим учеников 6–7 
лет в разнообразных организационно методических условиях школьного 
образования, которое имеет свои специфические особенности, которые 
характеризуются соотношением компонентов уровней суточной 
двигательной активности. Впервые установленная зависимость между 
разными организационно методическими условиями учебного процесса в 
младшей школе и физическим состоянием детей 6–7 лет, которая 
проявляется в изменениях функционального состояния сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, физической подготовленности, состоянию опорно-
двигательного аппарата и заболеваемости. Обоснованная модель 
рационального двигательного режима детей 6–7 лет в условиях учебы в 
школе, которая характеризуется целесообразным соотношением уровней 
двигательной активности и средств физического воспитания.  Определен 
двигательный режим учеников 6–7 течение в различных организационно-
методических условиях школьного образования, который имеет свои 
специфические особенности.   
 Ключевые слова: двигательный режим, физическое состояние, деть 6–7 
лет, школьное образование. 
 Annotation. The motive mode of students is first certain 6–7 years in the 
various organizationally methodical terms of school education, which has the 
specific features which are characterized correlation of components of levels of 
day's motive activity. First set dependence between the different organizationally 
methodical terms of educational process at junior school and bodily condition of 
children 6–7 years, which shows up in the changes of the functional state cardiac 
vascular and respiratory systems, to physical preparedness, state of locomotorium 
and morbidity. Grounded model of the rational motive mode of children 6–7 years 
in the conditions of studies at school which is characterized expedient correlation 
of levels of motive activity and facilities of physical education.  The motive mode 
of students is certain 6–7 flow in the different organizational-methodical terms of 
school education, which has the specific features.     
 Key words: motive mode, bodily condition, to put 6–7 years, school 
education. 
УДК 796-053.2:337.22 
 
 
 



27. Кожин В. И. 
Пути повышения эффективности физического воспитания при обучении 
профессии техника по механизации учета : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Кожин Владимир Иванович ; ГЦОЛИФК. – М., 1980. – 26 с. 
 Аннотация. Выявлены профессиональные значимые качества, навыки 
и психофизиологические функции; определены задачи, разработаны средства 
и пути организации профессионально-прикладной физической подготовки. 
Разработано и обосновано содержание, методика внедрения в системе 
контроля за выполнением самостоятельных домашних заданий по 
физической культуре в сочетании с проведением нетрадиционных форм во 
внеклассной работе, использование которых позволило увеличить объем 
занятий физическими упражнениями, обеспечить устойчивый интерес к 
физической культуре и способствовало улучшению состояния здоровья и 
физической подготовленности учащихся. Обоснован комплексный подход к 
решению проблемы повышения эффективности процесса физического 
воспитания как с позиций оздоровительных, так и профессиональных.  
 Ключевые слова: физическое воспитание, обучение, техника  по 
механизации учета. 
 Анотація. Виявлено професійні значущі якості, навички і 
психофізіологічні функції; визначено завдання, розроблено засоби і шляхи 
організації професійно-прикладної фізичної підготовки. Розроблений і 
обґрунтований зміст, методика упровадження в системі контролю за 
виконанням самостійних домашніх завдань з фізичної культури у поєднанні з 
проведенням нетрадиційних форм позакласної роботи, використання яких 
дозволило збільшити обсяг занять фізичними вправами, забезпечити стійкий 
інтерес до фізичної культури і сприяло поліпшенню стану здоров'я і фізичної 
підготовленості учнів. Обґрунтовано комплексний підхід до вирішення 
проблеми підвищення ефективності процесу фізичного виховання як з 
позицій оздоровчих, так і професійних.    
 Ключові слова: фізичне виховання, навчання, техніка  з механізації 
обліку. 
 Annotation. Professional meaningful qualities, skills and psychical 
physiological functions, are exposed; tasks are certain, facilities and ways of 
organization of the professional-applied physical preparation are developed. 
Developed and grounded maintenance, method of introduction in the checking 
system after implementation of independent home tasks on a physical culture in 
combination with the leadthrough of untraditional forms in extracurricular work, 
the use of which allowed to increase the volume of employments physical 
exercises, to provide steady interest to the physical culture and instrumental in the 
improvement of the state of health and physical preparedness of student. The 
complex going is grounded near the decision of problem of increase of efficiency 
of process of physical education both from positions of health-improvement and 
professional.    



 Key words: physical education, teaching, technique on mechanization of 
account. 
 
28. Козакова К. Г. 
Фізичний стан жінок першого зрілого віку і його корекція в умовах різних 
форм фізкультурно-оздоровчих занять : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 13.00.04 „Теорія і методика фізичного виховання, 
спортивного тренування і оздоровочї фізичної культури” / Козакова Клавдія 
Георгіївна ; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. – К., 1994.– 23 с. 
 Анотація. Науково обґрунтовано засади системи програмування 
фізкультурно-оздоровчих занять для жінок 20–35 років з урахуванням їх 
фізичних можливостей. 
 Ключові слова: фізичний стан, жінки першого зрілого віку, форми 
оздоровчих занять. 
 Аннотация. Научно обоснованы основы системы программирования 
физкультурно-оздоровительных занятий для женщин 20–35 лет. 
 Ключевые слова: физическое состояние, женщины первого зрелого 
возраста, формы оздоровительных занятий. 
 Анотація. Науково обгрунтовані основи системи програмування 
фізкультурно-оздоровчих занять для жінок 20–35 років.   
 Ключові слова: фізичний стан, жінки першого зрілого віку, форми 
оздоровчих занять. 
 Annotation. Bases of the system of programming of athletic-health 
employments are scientifically grounded for women 20–35 years.   
 Key words: bodily condition, women of the first mature age, forms of health 
employments. 
 
29. Козетов І. І. 
Формування оптимальної структури координаційних здібностей у школярів 
7–9 років : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Козетов Ігор Іванович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 
2001.– 20 с. 
 Анотація. Вивчено вікові закономірності розвитку та взаємозв’язків 
координаційних здібностей і інших рухових якостей у школярів 7–9 років під 
впливом фізичних вправ. Визначено, що провідними руховими якостями в 
структурі фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку є 
швидкісно-силові якості та координаційні здібності. Розроблено модельні 
характеристики взаємозв’язків рухових якостей дітей 7–9 років та шкали 
оцінок, які дозволяють оцінювати рівень фізичної підготовленості школярів, 
спрямовувати удосконалення їх рухових якостей за допомогою фізичних 
вправ, оптимізувати процес формування структури фізичної підготовленості 
учнів. 
 Ключові слова: координаційні здібності, школярі, рухові якості, 
фізичні вправи. 



 Аннотация. Разработаны модельные характеристики взаимосвязей 
двигательных качеств детей 7–9 лет и шкалы оценок, которые позволяют 
оценить уровень физической подготовленности школьников. 
 Ключевые слова: координационные способности, школьники, 
двигательные качества, физические упражнения. 
 Annotation. Model descriptions of intercommunications of motive qualities 
of children are developed 7–9 years and scales of estimations which allow to 
estimate the level of physical preparedness of schoolboys.   
 Key words: co-ordinating capabilities, schoolboys, motive qualities, physical 
exercises. 
УДК 796-053.2:612.76+612.8 
 
30. Козіброда Л. В. 
Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання дітей старшого 
дошкільного віку з відхиленням у стані здоров`я : автореф. дис. … канд. наук 
з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Козіброда Лариса Володимирівна ; Львів. 
держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2006. – 19 с. 
 Анотація. Уперше запропоновано і обґрунтовано етапність фізичного 
виховання дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями у стані здоров′я. 
Обґрунтовано доцільність організації різних за змістом занять з фізичного 
виховання. Доведено ефективність диференційованих занять з фізичного 
виховання, коригувальних занять, додаткових самостійних занять фізичними 
вправами, додаткових засобів оздоровлення для дітей другої групи здоров’я з 
різними відхиленнями у стані здоров’я з метою підвищення рівня їхньої 
фізичної і психофізичної підготовленості. Уперше встановлено, що у дітей 
другої групи здоров’я протягом року цілеспрямованих занять можна 
сформувати належний рівень підготовленості до навчання у школі.  
 Ключові слова: фізичне виховання, діти старшого дошкільного віку, 
відхилення у стані здоров’я. 
 Аннотация. Впервые предложена и обоснована этапность физического 
воспитания детей старшего дошкольного возраста с отклонениями в 
состоянии здоровья. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, дети старшого дошкольного 
возраста, отклонения в состоянии здоровья. 
 Annotation. First offered and grounded stage of physical education of 
children of senior preschool age with rejections in a state of health.   
 Key words: physical education, children of senior preschool age, rejections 
in a state of health. 
УДК 796-053.7.071.7 
 
31. Козіброцький С. П. 
Програмно-нормативні основи фізичного виховання студентів (історико-
методологічний аналіз) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту 
: [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 



населення” / Козіброцький Сергій Петрович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. 
– Л., 2002.– 16 с.  
 Анотація. Уперше комплексному історико-методологічному аналізу 
піддано зміст, структуру, спрямованість програмно-нормативного 
забезпечення фізичного виховання студентської молоді. Виявлено специфіку 
програмного забезпечення фізичного виховання студентів у різні історичні 
періоди. 
 Ключові слова: фізичне виховання нормативні основи, студенти, 
специфіка. 
 Аннотация. Впервые комплексно на историко-методологическом 
уровне проанализированы содержание, структура, направленность 
программно-нормативного обеспечения физического воспитания 
студенческой молодежи. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, нормативные основы, 
студенты, специфика. 
 Annotation. First complex at istoriko-methodological level maintenance, 
structure, orientation of the programmatic-normative providing of physical 
education of student young people, is analysed.   
 Key words: physical education, normative bases, students, specific. 
УДК 796.011.005 
 
32. Козленко О. Н. 
Повышение эффективности физического воспитания младших школьников 
на основе формирования у них стремления к физическому 
совершенствованию : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания,  спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Козленко Олег Николаевич ; 
КГИФК. – К., 1992. – 24 с. 
 Аннотация. Разработан мотивационный подход к изучению 
стремления к физическому совершенствованию у младших школьников; 
определены особенности возрастного развития мотивов занятий 
физическими упражнениями у младших школьников; выявлена значимость 
выраженности мотивов как факторов, детерминирующих проявление 
стремления к физическому совершенствованию. Определены мотивационные 
характеристики стремления к физическому совершенствованию у учащихся 
І, ІІ, ІІІ классов; выявлена связь развития мотивов, сопутствующих 
повышению уровня стремления к физическому совершенствованию и 
возрастного развития мотивов. Экспериментально обоснована методика 
формирования стремления к физическому совершенствованию у учащихся 
начальных классов. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, младшие школьники, 
физическое совершенство. 
 Анотація. Розроблено мотиваційний підхід вивчення прагнення до 
фізичного удосконалення у молодших школярів; визначено особливості 
вікового розвитку мотивів занять фізичними вправами у молодших школярів; 



виявлена значущість вираження мотивів як чинників, що детермінують прояв 
прагнення до фізичного вдосконалення. Визначено мотиваційні 
характеристики прагнення до фізичного удосконалення учнів І, ІІ, ІІІ класів; 
виявлено зв'язок розвитку мотивів, супутніх підвищенню рівня прагнення до 
фізичного удосконалення і вікового розвитку мотивів. Експериментально 
обґрунтована методика формування прагнення до фізичного вдосконалення в 
учнів початкових класів.   
 Ключові слова: фізичне виховання, молодші школярі, фізична 
досконалість. 
 Annotation. The motivational going is developed near the study of aspiring 
to physical perfection for junior schoolboys; the features of age-dependent 
development of reasons of employments are certain by physical exercises for 
junior schoolboys; meaningfulness of expressed of reasons is exposed as factors, 
determiniruyuschikh the display of aspiring to physical perfection. Motivational 
descriptions of aspiring are certain to physical perfection at a student І, ІІ, ІІІ 
classes; connection of development of reasons, concomitant the increase of level of 
aspiring to physical perfection and age-dependent development of reasons is 
exposed. The method of forming of aspiring is experimentally grounded to 
physical perfection at student initial classes.   
 Key words: physical education, junior schoolboys, physical perfection. 
 
33. Козырева О. В. 
Методика восстановительно-профилактических упражнений в послерабочее 
время для женщин зрелого возраста, занятых умственным трудом : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки” / Козырева Ольга Владимировна ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1988.– 19 с. 
 Аннотация. Впервые разработана методика комплексного 
использования практикуемых средств физической культуры для женщин 
зрелого возраста по окончании рабочего дня. Выявлена эффективность 
дифференцированной по направленности методики занятий 
восстановительно-профилактическими упражнениями в недельном цикле в 
отношении умственной работоспособности и физического состояния 
занимающихся. Изучено сочетание ведущих компонентов нагрузки – 
интенсивности, длительности и количества подходов при выполнении 
физических упражнений на тренажерах. Установлено, что при повторно-
интервальных нагрузках происходят существенные положительные сдвиги 
физического состояния, обуславливающие повышение профессиональной 
работоспособности и обеспечивающие ускорение процессов послерабочего 
восстановления. 
 Ключевые слова: восстановительные упражнения, методика, женщины 
зрелого возраста, занятия умственным трудом. 
 Анотація. Уперше розроблена методика комплексного використання 
практичних засобів фізичної культури для жінок зрілого віку після 
закінчення робочого дня. Виявлена ефективність диференційованої за 



спрямованістю методики занять відновно-профілактичними вправами у 
тижневому циклі відносно розумової працездатності і фізичного стану тих, 
хто займається. Вивчено поєднання провідних компонентів навантаження – 
інтенсивності, тривалість і кількості підходів під час виконання фізичних 
вправ на тренажерах. Встановлено, що при повторно-інтервальних 
навантаженнях відбуваються істотні позитивні зрушення фізичного стану, що 
зумовлюють підвищення професійної працездатності і забезпечують 
прискорення процесів післяробочого відновлення.   
 Ключові слова: відновні вправи, методика, жінки зрілого віку, заняття 
 Annotation. The method of the complex use of the practiced facilities of 
physical culture is first developed for the women of mature age upon termination 
of working day. Efficiency of the method of employments differentiated on an 
orientation is exposed by vosstanovitel'no-profilakticheskimi exercises in the a 
week's loop in regard to a mental capacity and bodily condition of gettings busy. 
Combination of leading components of loading is studied are intensities, durations 
and amounts of approaches at implementation of physical exercises on trainers. It 
is set that there are substantial positive changes of bodily condition at the repeated-
interval loadings, obuslavlivayuschie increase of professional capacity and 
providing the acceleration of processes of poslerabochego renewal. 
 Key words: restoration exercises, method, women of mature age, engaged in 
mental work. 
 
34. Койносов В. В. 
Формирование потребности физической культуры у учащихся младшего 
школьного возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания,  спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Койносов Владимир Васильевич ; 
ОГИФК. – Омск, 1992. – 20 с. 
 Аннотация. Раскрыты собственно-двигательные, социально-
организационные и духовные аспекты физкультурной потребности. 
Разработана классификация физкультурных потребностей. Выявлена 
структура физкультурных потребностей у учащихся 1-х, 2–3-х классов. 
Разработаны оценочные критерии определения степени сформированности 
физкультурной потребности и методики формирования данной потребности 
у учащихся этого возраста. 
 Ключевые слова: физическая культура, учащиеся младшего школьного 
возраста, классификация потребностей. 
 Анотація. Розкриті власно-рухові, соціально-організаційні і духовні 
аспекти фізкультурної потреби. Розроблена класифікація фізкультурних 
потреб. Виявлена структура фізкультурних потреб в учнів 1-х, 2–3-х класів. 
Розроблені оціночні критерії визначення ступеня сформованості 
фізкультурної потреби і методики формування даної потреби в учнів цього 
віку.   
 Ключові слова: фізична культура, діти молодшого шкільного віку, 
класифікація потреб. 



 Annotation. The own-motive, social-organizational and spiritual aspects of 
athletic necessity are exposed. Classification of athletic necessities is developed. 
The pattern of athletic requirements is exposed at student 1th, 2-3th classes. The 
evaluation criteria of determination of degree of formed of athletic necessity and 
method of forming of this necessity are developed at a student this age.   
 Key words: physical culture, student midchildhood, classification of 
necessities. 
 
35. Колев Г. В. 
Профессионально-прикладная эффективность секционных занятий спортом в 
СПТУ разного профиля : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Колев Георги Велков ; ГЦОЛИФК. – М., 1989.– 24 с.  
 Аннотация. Выявлена прикладная значимость занятий в конкретных 
секциях для определенных групп профессий. Определены направления 
совершенствования программы по физическому воспитанию учащихся 
профтехобразования по разделу профессионально-прикладной физической 
подготовки. Выявлен необходимый объем знаний для мастеров и тренеров по 
вопросам профессионально-прикладной роли различных видов спорта. 
 Ключевые слова: занятия в секциях, программа, физическое 
воспитание, объем знаний. 
 Анотація. Виявлена прикладна значущість занять в конкретних 
секціях для певних груп професій. Визначено напрями вдосконалення 
програми з фізичного виховання учнів профтехосвіти за розділами 
професійно-прикладної фізичної підготовки. Виявлений необхідний обсяг 
знань для майстрів і тренерів з питань професійно-прикладної ролі різних 
видів спорту.   
 Ключові слова: заняття у секціях, програма, фізичне виховання, обсяг 
знань. 
 Annotation. The applied meaningfulness of employments is exposed in 
concrete sections for the certain groups of professions. Directions of perfection of 
the program are certain on physical education of student proftekhobrazovaniya on 
the section of the professional-applied physical preparation. The necessary volume 
of knowledges is exposed for masters and trainers on questions of the professional-
applied role of different types of sport.   
 Key words: employments in sections, program, physical education, volume 
of knowledges.  
 
36. Колесникова К. Ф. 
Урок физического воспитания в первом классе : автореф. дис. … канд. пед. 
наук / К. Ф. Колесникова ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1952. – 14 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована методика проведения 
урока в первом классе. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, урок, первый класс. 



 Анотація. Експериментально обґрунтована методика проведення 
уроку в першому класі.   
 Ключові слова: фізичне виховання, урок, перший клас. 
 Annotation. The method of conducting lesson is experimentally grounded in 
A-one.   
 Key words: physical education, lesson, A-one. 
 
37. Колесов А. А. 
Подготовка и профессиональная ориентация научно-педагогических кадров в 
сфере физической культуры и спорта : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Колесов Андрей Анатольевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1987.– 20 с. 
 Аннотация. Выявлены тенденции развития научных школ в отрасли; 
особенности профессиональной ориентации научных сотрудников, 
преподавателей и аспирантов в различных сферах научно-педагогической 
деятельности. 
 Ключевые слова: подготовка и профессиональная ориентация, кадры, 
сфера физической культуры и спорта. 
 Анотація. Виявлені тенденції розвитку наукових шкіл в галузі; 
особливості професійної орієнтації наукових співробітників, викладачів і 
аспірантів в різних сферах науково-педагогічної діяльності.   
 Ключові слова: підготовка і професійна орієнтація, кадри, сфера 
фізичної культури і спорту. 
 Annotation. Progress of scientific schools trends are exposed in industry; 
features of professional orientation of research workers, teachers and graduate 
students in the different spheres of scientific-pedagogical activity.   
 Key words: preparation and professional orientation, shots, sphere of 
physical culture and sport. 
 
38. Коломійцева О. Е. 
Оптимізація професійно-прикладної фізичної підготовки студентів середніх 
гуманітарних навчальних закладів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Коломійцева Ольга Едуардівна ; Харк. держ. акад. 
фіз. культури. – Х., 2006. – 18 с. 
 Анотація. Розроблена і запропонована до впровадження система 
професійно-прикладної фізичної підготовки студентів середніх гуманітарних 
навчальних закладів з урахуванням майбутньої професійної діяльності. 
Вперше визначено вплив фізичних вправ професійно-прикладного характеру 
на стан біоелектричної активності скелетних м’язів, що беруть участь у 
формуванні робочих рухів.  
 Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка, студенти 
середніх гуманітарних навчальних закладів, фізичні вправи. 
 Аннотация. Разработана и предложена для внедрения система 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов средних 



гуманитарных учебных заведений с учетом будущей профессиональной 
деятельности. 
 Ключевые слова: профессионально-прикладна физическая подготовка, 
студенты средних гуманитарных учебных заведений, физические 
упражнения. 
 Annotation. Developed and offered for introduction system of the 
professional-applied physical preparation of students of middle humanitarian 
educational establishments taking into account future professional activity.   
 Key words: professional'no-prikladna physical preparation, students of 
middle humanitarian educational establishments, physical exercises. 
УДК 796.001-057.87009 
 
39. Коломоец Н. К. 
Формы и методы физкультурно-оздоровительной работы в овцеводческих 
бригадах : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Коломоец 
Николай Константинович ; ОГИФК. – Омск, 1988.– 21 с. 
 Аннотация. Впервые получены данные, раскрывающие применение 
форм и методов физкультурно-оздоровительной работы среди овцеводов, 
работающих с разной интенсивностью и нагрузкой в различные периоды 
года. 
 Ключевые слова: формы и методы физкультурно-оздоровительной 
работы, интенсивная нагрузка, периоды года, овцеводческие бригады. 
 Анотація. Уперше отримані дані, що розкривають застосування форм і 
методів фізкультурно-оздоровчої роботи серед вівчарів, що працюють з 
різною інтенсивністю і навантаженням в різні періоди року.   
 Ключові слова: форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи, 
інтенсивне навантаження, періоди року, вівчарні бригади. 
 Annotation. Information, exposing application of forms and methods of 
athletic-health work among sheep farmers, workings with different intensity and 
loading in different periods of year, is first got.   
 Key words: forms and methods of athletic-health work, intensive loading, 
periods of year, sheep-breeding brigades. 
УДК 796.29:331.85 
 
40. Коломоец Н. К. 
Формы и методы физкультурно-оздоровительной работы в овцеводческих 
бригадах : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Коломоец 
Николай Константинович ; ОГИФК. – Омск, 1989. – 21 с. 
 Аннотация. Впервые получены данные, раскрывающие применение 
форм и методов физкультурно-оздоровительной работы среди овцеводов, 
работающих с разной интенсивностью и нагрузкой в различные периоды 
года, в стационарных и пастбищных условиях. 



 Ключевые слова: формы и методы физкультурно-оздоровительной 
работы, интенсивная нагрузка, периоды года, овцеводческие бригады. 
 Анотація. Уперше отримані дані, що розкривають застосування форм і 
методів фізкультурно-оздоровчої роботи серед вівчарів, що працюють з 
різною інтенсивністю і навантаженням в різні періоди року.   
 Ключові слова: форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи, 
інтенсивне навантаження, періоди року, вівчарні бригади. 
 Annotation. Information, exposing application of forms and methods of 
athletic-health work among sheep farmers, workings with different intensity and 
loading in different periods of year, is first got.   
 Key words: forms and methods of athletic-health work, intensive loading, 
periods of year, sheep-breeding brigades. 
УДК 796.29:331.85 
 
41. Командик Т. Д. 
Двигательный режим, обеспечивающий выполнение учащимися младших 
классов норм Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Командик Татьяна Денисовна ; ВНИИФК. – М., 1990. – 24 с. 
 Аннотация. Разработан и апробирован методический материал, 
характеризующий содержание и особенности организации занятий 
физическими упражнениями с учащимися 1–3 классов на удлиненных 
подвижных переменах. Установлены оптимальные диапазоны физической 
нагрузки уроков физкультуры и организованных подвижных перемен для 
учащихся младших классов. Изучен отдаленный эффект от различных 
объемов целенаправленных педагогических воздействий на уровень 
физической подготовленности младших школьников. 
 Ключевые слова: двигательный режим, учащиеся младших классов, 
урок физической культуры, диапазоны физической нагрузки. 
 Анотація. Розроблений і апробований методичний матеріал, що 
характеризує зміст і особливості організації занять фізичними вправами з 
учнями 1–3 класів на продовжених рухливих перервах. Встановлені 
оптимальні діапазони фізичного навантаження уроків фізкультури і 
організованих рухливих перервах для учнів молодших класів. Вивчений 
віддалений ефект від різних обсягыв цілеспрямованих педагогічних дій на 
рівень фізичної підготовленості молодших школярів. 
 Ключові слова: руховий режим учнів молодших класів, урок фізичної 
культури, діапазони фізичного навантаження. 
 Annotation. Developed and approved methodical material, characterizing 
maintenance and features of organization of employments physical exercises with 
a student 1–3 classes on the extended mobile changes. The optimum ranges of the 
physical loading of lessons of physical education and organized mobile changes 
are set for student junior classes. A remote effect is studied from the different 



volumes of the purposeful pedagogical affecting level of physical preparedness of 
junior schoolboys.  
 Key words: motive mode, student junior classes, lesson of physical culture, 
ranges of the physical loading. 
 
42. Кондратьева Н. Л. 
Нормирование нагрузок в оздоровительном беге у студенток вузов : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Кондратьева Нина Леонидовна ; ГЦОЛИФК. – М., 1990. – 20 с.  
 Аннотация. Разработана программа занятий оздоровительным бегом 
для девушек студенческого возраста (17–20 лет) и экспериментально 
подтверждена на основе комплексной оценки физическая подготовленность, 
физическая и умственная работоспособность, успеваемость занимающихся. 
 Ключевые слова: нормирование нагрузок, оздоровительный бег, 
студентки. 
 Анотація. Розроблена програма занять оздоровчим бігом для дівчат 
студентського віку (17–20 років) і експериментально підтверджена на основі 
комплексної оцінки фізична підготовленість, фізична і розумова 
працездатність, успішність тих, що займаються.   
 Ключові слова: нормування навантажень, оздоровчий біг, студентки. 
 Annotation. The program of employments is developed at health run for the 
girls of student age (17–20 years) and physical preparedness, physical and mental 
capacity, progress of gettings busy, is experimentally confirmed on the basis of 
complex estimation.   
 Key words: setting of norms of loadings, at health run, students. 
 
43.  Коновалов В. В. 
Управління фізичною підготовкою військовослужбовців в умовах 
реформування служби безпеки України : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Коновалов Володимир Володимирович ; Харк. 
держ. акад. фіз. культури. – Х., 2011. – 20 с. 
 Анотація. Уперше представлено теоретично обґрунтовану технологію 
структурно-функціонального управління ФП військовослужбовців, 
побудовану на основі сукупності взаємозалежних моделей: структурної,  
функціональної, інформаційної; обґрунтовано необхідність виділення 
штабних та забезпечуючих підсистем,   визначено   сукупність   внутрішніх   і   
зовнішніх   обмежень,  які впливають на стан та параметри системи, 
здійснено розмежування функцій керівників занять ФП; обґрунтовано модель 
та зміст підготовки керівників підрозділів до структурно-функціонального 
управління ФП військовослужбовців, яка забезпечує необхідний рівень 
якості професійно-управлінської компетенції керівників процесу ФП шляхом 
засвоєння  функціонального моделювання; обґрунтовано технологію 



методичного забезпечення проведення практичних занять з ФП, яка враховує 
індивідуальні дані військовослужбовців. 
 Ключові слова: структурний, функціональний аналіз, модель, фізична 
підготовка  військовослужбовців. 
 Аннотация. Во время построения структурной модели рассмотрены 
основные элементы системы ФП: функциональные отделы, учебные группы, 
коллективы физической культуры «Динамо», нормативно правовая база, 
органы управления, а также внутренние связи между этими составляющими 
и связи последних с элементами внешней среды.  
 Ключевые   слова:   структурный,   функциональный   анализ,   модель, 
физическая подготовка военнослужащих. 
 Annotation. Dissertation is devoted to researching the problem of 
organization administrative activity of leaders and specialists of physical 
preparation in the system of the operatively combat and physical training ot 
servicemen ol SS ot Ukraine. The scientific novelty consists in the prescnteding the 
model and technology of structurally functional management physical preparation 
of servicemen, which promotes realization of aims and tasks the object «Physical 
preparation» in he systems of the operatively combat training; the programs are 
worked out the educational course «Theoretical principles and technology of 
administrative activity leader of physical preparation» for preparing of leaders ot 
subsections to the structurally functional management physical preparation of 
servicemen; technology of the methodical providing of subsections of lead through 
of practical employment commanders is developed from PP; the model of 
estimation of degree ot readiness о soldiery specialists is offered to process control 
of physical preparation and physical readiness to operatively battle activity. 
 Key words: structurally, functional analysis, model, physical preparation of 
servicemen. 
УДК 355.233.22:004 

44.  Конох А. П. 
Профілактика травматизму у молодших школярів засобами фізичного 
виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Конох Анатолій Петрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 
2000. – 19 с. 
 Анотація. Уперше розроблено класифікацію різних видів і способів 
падінь; педагогічну систему профілактики травматизму молодших школярів; 
експериментально апробовано програму підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури до роботи з профілактики травматизму. 
 Ключові слова: травматизм, профілактика, молодші школярі, засоби 
фізичного виховання. 
 Аннотация. Впервые разработана классификация разных видов и 
способов падений; экспериментально обоснована программа подготовки 
будущих учителей физической культуры к работе по профилактике 
травматизма. 



 Ключевые слова: травматизм, профилактика, младшие школьники, 
средства физического воспитания. 
 Annotation. Classification of different kinds and methods of falling is first 
developed; the program of preparation of future teachers of physical culture is 
experimentally grounded to work on the prophylaxis of traumatism. 
 Key words: traumatism, prophylaxis, junior schoolboys, facilities of physical 
education. 
УДК 796.015.86:376.2 
 
45. Константинов В. В. 
Исследование физического развития и физической подготовленности 
допризывной молодежи 16–17 лет в свете современных нормативных 
требований к армейской службе (по материалам Свердловской области) : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Константинов Василий 
Васильевич ; МПИ им. А. М. Горького. – Минск, 1975. – 34 с. 
 Аннотация. Изучено влияние учебно-тренировочных занятий на 
уровень физической подготовленности юношей 17 лет и определено 
наиболее эффективное сочетание физической и начальной подготовки в 
условиях военно-спортивного лагеря. 
 Ключевые слова: физическое развитие, физическая подготовленность, 
молодежь 16–17 лет, нормативные требования. 
 Анотація. Вивчено вплив навчально-тренувальних занять на рівень 
фізичної підготовленості хлопців 17 років і визначено найбільш ефективне 
поєднання фізичної і початкової підготовки в умовах військово-спортивного 
табору.   
 Ключові слова: фізичний розвиток, фізична підготовленість, молодь 
16–17 років, нормативні вимоги. 
 Annotation. Influence of uchebno-trenirovochnykh employments is studied 
on the level of physical preparedness of youths 17 years and the most effective 
combination of physical and initial preparation is certain in the conditions of 
voenno-sportivnogo camp.   
 Key words: physical development, physical preparedness, young people 16–
17 years, normative requirements. 
 
46. Копаев В. П. 
Оценка эффекта спортивно-соревновательной практики и некоторые пути ее 
рационализации в производственных коллективах физической культуры : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Копаев Валерий 
Павлович ; ГЦОЛИФК. – М., 1987. – 15 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснованы пути более эффективного 
использования спортивных соревнований в интересах общественного 
производства и массового развития физической культуры среди трудящихся. 
 Ключевые слова: спортивная практика, производственный колектив. 



 Анотація. Експериментально обґрунтовані шляхи ефективнішого 
використання спортивних змагань на користь суспільного виробництва і 
масового розвитку фізичної культури серед трудящих.   
 Ключові слова: спортивна практика, виробничий колектів. 
 Annotation. The ways of more effective use of sporting competitions are 
experimentally grounded in behalf of public production and mass development of 
physical culture among a worker.   
 Key words: sporting practice, production kolektiv. 
 
47. Кореневский С. А. 
Система организации физического воспитания детей школьного возраста по 
месту жительства : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория 
и методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая 
методику лечебной физкультуры)” / Кореневский Сергей Александрович ; 
ВНИИФК. – М., 1981. – 22 с. 
 Аннотация. Впервые рассматриваются содержание организации и 
управление физическим воспитанием детей школьного возраста на уровне 
городского, районного звена и жилого микрорайона. Обоснована система 
организации физического воспитания детей школьного возраста по месту 
жительства. Изучена практика использования имеющихся в жилых 
микрорайонах возможностей для развития физической культуры и спорта по 
месту жительства, что позволило разработать типовой паспорт микрорайона, 
отражающий организационные, кадровые, финансовые, материально-
технические и другие ресурсы необходимые для организации физического 
воспитания детей. Определена типовая система массовых территориально-
ведомственных спортивных соревнований, как метод управления процессом 
физического воспитания занимающихся по месту жительства. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, система организации, дети 
школьного возраста. 
 Анотація. Уперше розглядаються зміст організації і управління 
фізичним вихованням дітей шкільного віку на рівні міської, районної ланки і 
житлового мікрорайону. Обґрунтована ситема організації фізичного 
виховання дітей шкільного віку за місцем проживання. Вивчена практика 
використання наявних в житлових мікрорайонах можливостей для розвитку 
фізичної культури і спорту за місцем проживання, що дозволило розробити 
типовий паспорт мікрорайону, що відображає організаційні, кадрові, 
фінансові, матеріально-технічні і інші ресурси необхідні для організації 
фізичного виховання дітей. Визначена типова система масових 
територіально-відомчих спортивних змагань, як метод управління процесом 
фізичного виховання тих, хто займаються за місцем проживання. 
 Ключові слова: фізичне виховання, система організації, діти шкільного 
віку. 
 Annotation. Maintenance of organization and management physical 
education of children of school age is first examined at the level of city, district 
link and dwelling microregion. Grounded sitema organization of physical 



education of children of school age domiciliary. Practice of the use of present in 
dwellings microregions possibilities is studied for development of physical culture 
and sport domiciliary, that allowed to develop the model passport of microregion, 
reflecting organizational, skilled, financial, material and technical and other 
resources are necessary for organization of physical education of children. The 
model system of mass territorial-department sporting competitions, as method of 
process of physical education of gettings busy control, is certain domiciliary. 
 Key words: physical education, system of organization, children of school 
age. 
 
48. Короев В. Г. 
Исследование эффективности применения национальных видов спорта, игр и 
упражнений для рационализации системы физического воспитания 
школьников Осетии : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Короев Владимир Герасимович ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1975. – 
20 с. 
 Аннотация. Исследована эффективность применения национальных 
видов спорта, игр и упражнений в системе воспитания школьников Осетии. 
 Ключевые слова: национальные виды спорта, система физического 
воспитания, Осетия. 
 Анотація. Досліджена ефективність застосування національних видів 
спорту, ігор і вправ в системі виховання школярів Осетії.   
 Ключові слова: національні види спорту, система фізичного виховання, 
Осетія. 
 Annotation. Efficiency of application of national types of sport is 
investigational, games and exercises in the system of education of schoolboys of 
Ossetia.   
 Key words: national types of sport, system of physical education, Ossetia. 
 
49. Королева М. Н. 
Методика воспитания быстроты у детей дошкольного возраста (4–6 лет) : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Королева Марина 
Николаевна ; ОГИФК. – Омск, 1985. – 15 с. 
 Аннотация. Выявлены новые подходы к организации двигательного 
режима дошкольников. Установлены закономерности стимулирующего 
развития их физических качеств. Впервые показана возможность 
достоверного увеличения уровня развития быстроты у дошкольников после 
проведения 16-ти физкультурных занятий. 
 Ключевые слова: дети дошкольного возраста, двигательный режим, 
организация, уровень развития быстроты. 
 Анотація. Виявлені нові підходи до організації рухового режиму 
дошкільників. Встановлені закономірності стимулюючого розвитку їх 
фізичних якостей. Уперше показана можливість достовірного збільшення 



рівня розвитку швидкості у дошкільників після проведення 16-ти 
фізкультурних занять.   
 Ключові слова: діти дошкільного віку, руховий режим, організація, 
рівень розвитку швидкості. 
 Annotation. The new going is exposed near organization of the motive 
mode of under-fives. Conformities to law of stimulant development of their 
physical qualities are set. Possibility of reliable increase of level of development of 
quickness is first rotined for under-fives after the leadthrough of 16-ti athletic 
employments.   
 Key words: children of preschool age, motive mode, organization, level of 
development of quickness. 
УДК 796:372.21 
 
50. Королінська С. В. 
Клубна форма організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах 
: автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Королінська 
Станіслава Володимирівна ; ЛДУФК. – Л., 2007. – 20 с.  
 Анотація. Розроблено концепцію клубної форми організації фізичного 
виховання, в основу якої покладено максимальне врахування фізкультурно-
оздоровчих і спортивних інтересів студентів, рівень їхнього фізичного стану, 
попередній досвід фізкультурно-оздоровчої практики та наявна матеріально-
технічна база. 
 Ключові слова: клубна форма організації фізичного виховання, вищі 
навчальні заклади, спортивні інтереси, студенти. 
 Аннотация. Разработана концепция клубной формы организации 
физического воспитания, в основу которой положен максимальный учет 
физкультурно-оздоровительных и спортивных интересов студентов, уровень 
их физического состояния, предыдущий опыт физкультурно-
оздоровительной практики и имеющаяся материально-техническая база. 
 Ключевые слова: клубная форма организации физического воспитания, 
высшие учебные заведения, спортивные интересы, студенты. 
 Annotation. Conception of club form of organization of physical education 
is developed, the maximal account of athletic-health and sporting interests of 
students, level of their bodily condition, is fixed in basis of which, previous 
experience of athletic-health practice and there is a material and technical base. 
 Key words: club form of organization of physical education, higher 
educational establishments, sporting interests, students.  
УДК 796.011.3:061.237   
 
51.  Корольчук А. П. 
Адаптація студентів різної спортивної спеціалізації до навчального процесу у 
вищому навчальному закладі фізичного виховання і спорту : автореф. дис. … 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення” / Корольчук Анатолій Петрович ; 



ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 
– Івано-Франківськ, 2011. – 19 с. 
 Анотація. Уперше визначено особливості процесу адаптації студентів 
інституту фізичного виховання і спорту до оволодіння матеріалом дисциплін 
практико-професійної, гуманітарної, соціально-економічної і природничо-
наукової підготовки залежно від етапу навчальної підготовки, спортивної 
спеціалізації та кваліфікації. Уперше розроблено програму бігових 
навантажень зі стимуляцією анаеробних процесів енергозабезпечення, 
спрямовану на підвищення рівня адаптаційних можливостей студентів ВНЗ 
фізичного виховання і спорту, передусім з низьким рівнем функціональної 
підготовленості. 
 Ключові слова:   адаптація, студенти, спортивна спеціалізація, фізична 
та функціональна підготовленість. 
 Аннотация. Впервые обнаружены отличия процесса адаптации 
студентов института физического воспитания и спорта к усвоению 
дисциплин практико-профессиональной, гуманитарной, социально-
экономической и естественно-научной подготовки с учетом этапа учебной 
подготовки, спортивной специализации и уровня квалификации. Впервые 
разработано программу беговых нагрузок с периодической стимуляцией 
анаэробных процессов энергообеспечения, которая была направлена на 
повышение уровня адаптационных возможностей студентов ВУЗ 
физического воспитания и спорта преимущественно с низким уровнем 
функциональной подготовленности. 
 Ключевые слова: адаптация, студента, спортивная специализация, 
физическая и функциональная подготовленность. 
 Annotation. In dissertation work was presented the results of researches of 
the process of adaptation of the students which are study in the institute of physical 
education and sport to the educational process. The process of adaptation of 
students is dependent from the sporting specialization, the level of educational 
preparation and the sporting qualification. Was proved the effectiveness of using 
the physical loadings of the cyclic character, that is executed in the mixed mode for 
the improvement of adaptive possibilities of students with the low level of 
functional preparation. 
 Key words: adaptation, students, sporting specialization, physical and 
functional preparations. 
УДК 378.016:37.015.3 
 
52. Косівська С. В. 
Методичні основи розвитку рухового інтелекту в дітей-сиріт 3–6 років у 
процесі підготовки до шкільного навчання засобами фізичного виховання : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Косівська 
Сюзанна Вячеславівна ;  Харк. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2013. – 20 с. 
 Анотація. Уперше визначено показники комплексної (соматичної та 
розумової) депривованості дітей-сиріт 3–6 років на основі проявів 



біосоціального феномену сирітства та симптоматики «синдрому сирітства»; 
уперше застосовується ідея розвитку рухового інтелекту для подолання 
комплексної, насамперед, розумової, рухової, соматичної депривації 
соціальних сиріт, що виховуються в закладах інтернатного типу; уперше 
розроблено і обґрунтовано методику розвитку рухового інтелекту 
депривованих дітей-сиріт. 
 Ключові слова: комплексна депривація, діти-сироти, руховий інтелект, 
розумові здібності, шкільне навчання. 
 Аннотация. Диссертационная работа посвящена проблеме 
преодоления комплексной, прежде всего, интеллектуальной, двигательной, 
соматической депривации детей-сирот 3-6 лет в процессе подготовки к 
школьному обучению путем развития двигательного интеллекта на занятиях 
по физическому воспитанию в условиях государственных заведений 
интернатного типа. 
 Ключевые слова: комплексная депривация, дети-сироты, двигательный 
интеллект, умственные способности, школьное обучение. 
 Annotation. The dissertation is devoted to a problem of overcoming the 
complex, the intellectual, motional, somatic deprivation of orphans 3-6 years old 
orphans in its preparatory process for school training by developing motional 
intellect on employments of physical education in conditions of state orphanages. 

Key words: complex deprivation, orphaned children, motional intellect, 
mental abilities, school training. 
УДК 373.2.09:796.011.3-058.862 
 
53. Кость М. М. 
Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху серед 
сільського населення України : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Кость Микола Михайлович ; Волин. держ. ун-т імені Лесі 
Українки. – Луцьк, 2000. – 19 с.  
 Анотація. Проаналізовано сучасний стан фізкультурно-спортивної 
роботи серед сільського населення України. Обґрунтовано шляхи 
реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху в 
системі агропромислового комплексу України; розроблено модель 
управління фізичною культурою і спортом в несільському і районному 
рівнях в умовах переходу України до ринкових відносин. 
 Ключові слова: організаційні основи, фізкультурно-спортивний рух, 
сільське населення України. 
 Аннотация. Проанализировано современное состояние физкультурно-
спортивной работы среди сельского населения Украины. Обоснованы пути 
реформирования организационных основ физкультурно-спортивного 
движению в системе агропромышленного комплекса Украины; разработана 
модель управления физической культурой и спортом в несельском и 
районном уровнях в условиях перехода Украины к рыночным отношениям. 



 Ключевые слова: организационные основы, физкультурно-спортивное 
движение, сельское население Украины.  
 Annotation. The modern state of athletic-sporting work is analysed among 
the rural population of Ukraine. The ways of reformation of organizational bases 
are grounded athletic-sporting motion in the system of agroindustrial complex of 
Ukraine; a case a physical culture and sport frame is developed in unrural and 
district levels in the conditions of passing of Ukraine to the market relations. 
 Key words: organizational bases, athletic-sporting motion, rural population 
of Ukraine. 
УДК 796.06.062:06.04 
 
54. Котов Є. О. 
Підготовка студентів вищих закладів освіти до самостійних занять 
фізичними вправами : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Котов Євген Олександрович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. – 
Х., 2003. – 20 с. 
 Анотація. Розроблено технологію підготовки студентів до 
самостійних занять фізичними вправами, встановлено статистичні 
взаємозв’язки між антропометричними показниками, фізичною 
підготовленістю і функціональними можливостями організму студентів. 
Виявлено вплив мотиваційно-ціннісних пріоритетів студентів на зміст 
самостійних занять фізичними вправами. 
 Ключові слова: студенти, вищі навчальні заклади, фізичні вправи, 
підготовка. 
 Аннотация. Впервые разработана технология подготовки студентов к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 
 Ключевые слова: студенты, высшие учебные заведения, физические 
упражнения, подготовка. 
 Annotation. Technology of preparation of students is first developed to 
independent employments by physical exercises.   
 Key words: students, higher educational establishments, physical exercises, 
preparation. 
УДК 796.011.3:378.147 
 
55. Коханець П. П. 
Формування фізичних і вольових здібностей у дітей молодшого шкільного 
віку в процесі спрямованої фізичної підготовки : автореф. дис. … канд. наук з 
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Коханець Петро Петрович ; Львів. держ. 
ін-т фіз. культури. – Л., 2006. – 20 с. 
 Анотація. Уперше розроблено і науково обґрунтовано педагогічні 
умови формування фізичних і вольових здібностей у дітей 8 і 9 років у 
процесі спрямованої фізичної підготовки, зокрема: спрямованість 
педагогічних дій з формування фізичних здібностей згідно з сенситивними 



періодами; визначено засоби поєднаного формування фізичних і вольових 
здібностей; визначено компоненти фізичного навантаження для формування 
фізичних і вольових здібностей. Уперше з’ясовано структуру показників 
фізичних і вольових здібностей фізичного розвитку й успішності в навчанні 
та визначено частку внеску кожного фактору в загальній структурі. 
Розроблено диференційовані оцінювальні таблиці для визначення рівня 
розвитку здібностей, з’ясовано факторну структуру показників фізичного 
розвитку, фізичної підготовленості. Запропоновано поєднаний метод 
педагогічних впливів для формування фізичних і вольових здібностей у 
процесі спрямованої фізичної підготовки. 
 Ключові слова: фізичні, вольові здібності, діти молодшого шкільного 
віку, фізична підготовка. 
 Аннотация. Определены компоненты физической нагрузки в процессе 
формирования физических и волевых качеств. 
 Ключевые слова: физические, волевые способности, дети млвдшего 
школьного возраста, физическая подготовка. 
 Annotation. Komponenty of the physical loading is certain in the process of 
forming of physical and volitional qualities.   
 Key words: physical, volitional capabilities, children of mlvdshego of school 
age, physical preparation. 
УДК 796.332-053.5 
 
56. Кочарян Ю. Е. 
Разработка и применение должных норм физической подготовленности 
учащихся 15–18 лет : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Кочарян Юрий Ераносович ; ВНИИФК. – М., 1985.– 24 с. 
 Аннотация. Впервые изложена методология построения должных 
норм физической подготовленности. Впервые предложена конкретная 
технология расчета должных норм физической подготовленности для 
учащейся молодежи (15–18 лет). Определена эквивалентность результатов, 
показанных учащимися 15–18 лет в разнообразных тестах физической 
подготовленности. 
 Ключевые слова: нормы физической подготовленности, учащиеся 15–
18 лет, тесты. 
 Анотація. Уперше викладена методологія побудови належних норм 
фізичної підготовленості. Уперше запропонована конкретна технологія 
розрахунку належних норм фізичної підготовленості для молоді, що 
навчається (15–18 років). Визначена еквівалентність результатів, показаних 
учням 15–18 років у всіляких тестах фізичної підготовленості.   
 Ключові слова: норми фізичної підготовленості, учні 15–18 років, 
тести. 
 Annotation. Methodology of construction of due norms of physical 
preparedness is first expounded. Concrete technology of calculation of due norms 
of physical preparedness is first offered for studying young people (15–18 years). 



The equivalence of results, rotined by a student 15–18 years in the various tests of 
physical preparedness is certain.   
 Key words: norms of physical preparedness, student 15–18 years, tests. 
УДК 796.06:796.015 
 
57. Кравченко А. С. 
Физкультурно-оздоровительная работа в зонах массового отдыха населения 
как направление дальнейшего совершенствования физкультурного движения 
: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры” / Кравченко Александр Сергеевич ; КГИФК. – К., 
1991. − 25 с. 
 Аннотация. Получены новые способы решения актуальных проблем 
физкультурного движения, позволяющие повысить эффективность охвата 
населения прогрессивными формами физкультурно-спортивных занятий. 
Предложены новые прогрессивные формы и методы управления 
физкультурным объектом в сфере отдыха населения. 
 Ключевые слова: физкультурное движение, прогрессивные формы 
спортивных занятий, методы управления в сфере отдыха населения. 
 Анотація. Отримано нові способи вирішення актуальних проблем 
фізкультурного руху, що дозволяють підвищити ефективність обсягу 
населення прогресивними формами фізкультурно-спортивних занять. 
Запропоновано нові прогресивні форми і методи управління фізкультурним 
об'єктом у сфері відпочинку населення.   
 Ключові слова: фізкультурний рух, прогресивні форми спортивних 
занять, методи управління у сфері відпочинку населення. 
 Annotation. New methods are got decisions of issues of the day of athletic 
motion, allowing to promote efficiency of scope of population the progressive 
forms of athletic-sporting employments. New progressive forms and methods of 
management an athletic object are offered in the field of rest of population.   
 Key words: athletic motion, progressive forms of sporting employments, 
management methods in the field of rest of population. 
 
58.  Кравчук Я. І. 
Методика диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів 
початкової школи : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 13.00.02 „Теорія та методика навчання (фізична культура, основи 
здоров′я” / Кравчук Ярослав Іванович ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. 
– Луцьк, 2010. – 19 с. 
 Анотація. Уперше обґрунтовано організаційно-методичні положення 
реалізації диференційованого підходу до навчання учнів початкових класів 
фізичної культури залежно від рівня їхніх навчальних досягнень; виявлено 
гомогенні групи учнів для внутрішньокласної диференціації. 
 Ключові слова: диференційований підхід, учні початкових класів, 
фізична культура, методика навчання, рівні навчальних досягнень. 



 Аннотация. Результаты исследования свидетельствуют, что 
показатели физического состояния учеников начальных классов отличаются 
такими особенностями: физическое развитие по показателям длины и массы 
тела, окружности грудной  клетки  находится  в  пределах  возрастных  норм.  
Параметры физического развития постоянно, но неравномерно 
увеличиваются, что обусловлено физиологическими механизмами 
препубертатного периода; уровень физической подготовленности учащихся в 
соответствии с требованиями школьной программы преимущественно 
низкий и средний. Одновременно отмечено тенденцию роста частоты 
сердечных сокращений. По показателям задержки дыханий на вдохе 
учащиеся значительно отстают от возрастных норм. 
 Ключевые слова: дифференцированный подход, ученики начальных 
классов, физическая культура, методика обучения, уровни учебных 
достижений. 
 Annotation. The methodology of differentiated approach to physical training 
of primary school pupils is elaborated and explained. It is established that the 
conditions of training  achievements  of schoolchildren  have to  be primarily  
considered  while implementing educational and health protection tasks. The 
differentiated approach to physical training of primary school pupils has specific 
character. The complication of program requirements is mainly realized through 
the quality Indicators in the performance of physical exercises. During physical 
training lessons according to the individual-group characteristics of pupils the 
different ratio of training means, methods and forms are recommended. This 
secures the activity of children, their interest in offered exercises and optimal 
motor density of training. Experimental verification of the elaborated training 
methodology certified its high efficiency, which is the basis for its wide 
implementation in the educational process in comprehensive school. 
 Key words: differentiated approach, primary school pupils, physical training, 
training methodology, levels of educational achievements. 
УДК 796.2:612.76.577.7 
 
59.  Крамаренко А. В. 
Методика оздоровительной тренировки мужчин зрелого возраста  с 
преимущественным использованием игровых средств : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Крамаренко Андрей Владимирович ; ОГИФК .– 
Омск, 1989. – 19 с. 
 Аннотация. Впервые определены методические особенности 
применения наиболее распространенных игровых средств с мячом из 
командных спортивных игр (волейбола, футбола, баскетбола) в 
физкультурно-оздоровительных занятиях с мужским контингентом. 
Разработана методика оздоровительной тренировки мужчин зрелого возраста 
с преимущественным использованием игровых средств с мячом. Показана 
положительная динамика показателей здоровья, физического развития, 
функциональных возможностей и физической подготовленности под 



влиянием занятий по разработанной методике у мужчин зрелого возраста, 
проживающих в Приамурье. 
 Ключевые слова: тренировка, мужчины, методика, игровые средства с 
мячом, командне спортивные игры. 
 Анотація. Уперше визначені методичні особливості застосування 
найбільш поширених ігрових засобів з м'ячем з командних спортивних ігор 
(волейболу, футболу, баскетболу) у фізкультурно-оздоровчих заняттях з 
чоловічим контингентом. Розроблена методика оздоровчого тренування 
чоловіків зрілого віку з переважним використанням ігрових засобів з м'ячем. 
Показана позитивна динаміка показників здоров'я, фізичного розвитку, 
функціональних можливостей і фізичних показників здоров'я, фізичного 
розвитку, функціональних можливостей і фізичної підготовленості під 
впливом занять за розробленою методикою у чоловіків зрілого віку, що 
проживають в Приамур'ї. 
 Ключові слова: тренування, чоловіки, методика, ігрові засоби з м'ячем, 
командне спортивні ігри. 
 Annotation. The methodical features of application of the most widespread 
playing facilities are first certain with a ball from command sporting games 
(volley-ball, football, basket-ball) in the athletic-health reading with a masculine 
contingent. The method of the health training of men of mature age is developed 
with the primary use of playing facilities with a ball. The positive dynamics of 
indexes of health is rotined, physical development, functional possibilities and 
physical ndexes of health, physical development, functional possibilities and 
physical preparedness under influence of employments on the developed method 
for the men of mature age, resident in Priamur'e. 
 Key words: training, men, method, playing facilities with a ball, komandne 
sporting games. 
УДК 796.055.1 
 
60. Красавцев П. В. 
Структура педагогической деятельности преподавателя физического 
воспитания вуза : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая 
методику лечебной физкультуры)” / Красавцев Петр Викторович ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1981. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые исследована структура и определена модель 
педагогической деятельности преподавателей физического воспитания вуза. 
Получено целостное представление о специфике изучаемого труда. 
Разработана и апробирована методика комплексной оценки качества труда, в 
которой использовались идеи квалиметрии. Подтверждена гипотеза о 
недостаточной подготовленности выпускников ИФК к работе в вузе и 
вскрыты причины этого явления. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, преподаватель, модель 
педагогической деятельности, методика комплексной оценки качества труда. 



 Анотація. Уперше досліджена структура і визначена модель 
педагогічної діяльності викладачів фізичного виховання вузу. Отримано 
цілісне уявлення про специфіку якості праці. Розроблена і апробована 
методика комплексної оцінки якості праці, в якій використовувалися ідеї 
кваліметрії. Підтверджена гіпотеза щодо недостатньої підготовленості 
випускників ІФК до роботи у вузі і розкриті причини цього явища. 
 Key words: physical education, teacher, model of pedagogical activity, 
method of complex estimation of quality of labour. 
 Annotation. A structure is first investigational and the model of pedagogical 
activity of teachers of physical education of institute of higher is certain. An 
integral picture is got of specific of the studied labour. Developed and approved 
method of complex estimation of quality of labour, the ideas of qualimetry were 
used in which. A hypothesis is confirmed about insufficient preparedness of 
graduating students of IFK to work in the institute of higher and reasons of this 
phenomenon are unsealed. 
 Key words: physical education, teacher, model of pedagogical activity, 
method of complex estimation of quality of labour. 
 
61. Красота В. М. 
Спеціальна фізична підготовка офіцерів чергового бойового розрахунку 
командного центру Військово-морських Сил України : автореф. дис. … канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Красота Вадим Миколайович ; Харк. 
держ. акад. фіз. культури. – Х., 2007. – 20 с.  
 Анотація. Створено модель організації процесу спеціальної фізичної 
підготовки офіцера-спеціаліста операторського профілю в циклі бойового 
чергування. Науково обґрунтовано структуру, зміст і методику спеціальної 
фізичної підготовки для офіцерів чергового бойового розрахунку командного 
центру Військово-морських Сил України. Уперше досліджено динаміку 
фізичного стану офіцерів чергового бойового розрахунку командного центру 
Військово-морських Сил України залежно від стажу служби. Уперше 
визначено інтегральну оцінку фізичного стану та професійної працездатності 
офіцерів чергового бойового розрахунку командного центру Військово-
морських Сил України. Уперше визначено положення про взаємозалежність 
та взаємозумовленість кількісних показників інтегральної оцінки професійної 
працездатності офіцерів чергового бойового розрахунку командного центру 
Військово-морських Сил України. 
 Ключові слова: спеціальна фізична підготовка, зміст, динаміка 
фізичного стану, офіцери. 
 Аннотация. Научно обоснована структура, содержание и методика 
специальной физической подготовки для офицеров дежурного боевого 
расчета командного центра Военно-морских Сил Украины. 
 Ключевые слова: специальная физическая подготовка, содержание, 
динамика физического состояния, офицеры. 



 Annotation. A structure, maintenance and method of the special physical 
preparation, is scientifically grounded for the officers of duty battle calculation of 
command center of Naval Forces of Ukraine. 
 Key words: special physical preparation, maintenance, dynamics of bodily 
condition, officers. 
УДК 796.233.22(043.3) 
 
62. Краукста Д. Э. 
Комплексный подход к физическому воспитанию младших школьников : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 „Теория и история 
педагогики” / Краукста Дайна Эрнестовна ; Лат. гос. ун-т им. П. Стучки. – 
Рига, 1987. – 22 с.  
 Аннотация. Выявлены педагогические условия, способствующие 
совершенствованию физического воспитания младших школьников; 
раскрыты возможности кооординации работы общеобразовательной школы, 
семьи и общественности в области физической культуры и спорта со 
школьниками младшего возраста. Обосновано, что физическое воспитание 
младших школьников, основанное на применении комплексного подхода, 
является эффективным средством улучшения физического развития, 
физической подготовленности и физической работоспособности. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, младшие школьники, 
педагогические условия, комплексный поход. 
 Анотація. Виявлено педагогічні умови, що сприяють удосконаленню 
фізичного виховання молодших школярів; розкрито можливості кооордінації 
роботи загальноосвітньої школи, сім'ї і громадськості в галузі фізичної 
культури і спорту зі школярами молодшого віку. Обґрунтовано, що фізичне 
виховання молодших школярів, засноване на застосуванні комплексного 
підходу, є ефективним засобом поліпшення фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості і фізичної працездатності. 
 Ключові слова: фізичне виховання, молодші школярі, педагогічні 
умови, комплексний похід. 
 Annotation. Pedagogical terms, cooperant perfection of physical education 
of junior schoolboys, are exposed; possibilities of kooordinacii work of general 
school are exposed, monogynopaedium and public in area of physical culture and 
sport with the schoolboys of junior age. It is grounded, that physical education of 
junior schoolboys, based on application of complex approach, is the effective mean 
of improvement of physical development, to physical preparedness and physical o 
the capacity.   
 Key words: physical education, junior schoolboys, pedagogical terms, 
complex hike. 
УДК 372.212.1 
 
63. Крекотень З. Я. 
Динамика физического развития и физической подготовленности студентов в 
связи со спортивной специализацией (на материале педагогических 



институтов) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Крекотень 
Зинаида Яковлевна ; Минск. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – Минск, 
1974.– 27 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснованы приемы повышения 
интенсивности занятий с целью прогрессивного воздействия на физическое 
развитие и физическую подготовленность студентов. 
 Ключевые слова: физическое развитие, динамика, студенты, 
подготовленность, спортивная специализация. 
 Анотація. Експериментально обґрунтовано прийоми підвищення 
інтенсивності занять з метою прогресивної дії на фізичний розвиток і 
фізичну підготовленість студентів.   
 Ключові слова: фізичний розвиток, динаміка, студенти, 
підготовленість, спортивна спеціалізація. 
 Annotation. The receptions of increase of intensity of employments are 
experimentally grounded with the purpose of the progressive affecting physical 
development and physical preparedness of students.   
 Key words: physical development, dynamics, students, preparedness, 
sporting specialization. 
 
64. Крестьянинов А. В. 
Формы и методы нравственного воспитания студентов институтов 
физической культуры : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Крестьянинов Алексей Васильевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1988. – 23 с. 
 Аннотация. Получены данные о формах и методах нравственного 
воспитания студентов ИФК, их взаимосвязи, результативности 
воспитательной работы и комплексной оценки. Определены показатели 
эффективности исследуемых форм и методов. 
 Ключевые слова: формы и методы нравственного воспитания, 
студенты институтов физической культуры, воспитательная работы. 
 Анотація. Отримано дані про форми і методи етичного виховання 
студентів ІФК, їх взаємозв'язку, результативності виховної роботи і 
комплексної оцінки. Визначено показники ефективності досліджуваних форм 
і методів.   
 Ключові слова: форми і методи етичного виховання, студенти 
інститутів фізичної культури, виховна роботи. 
 Annotation. Information is got about forms and methods of moral education 
of students of institutes of physical culture, their intercommunication, effectiveness 
of an educate work and complex estimation. The indexes of efficiency of the 
probed forms and methods are certain.   
 Key words: forms and methods of moral education, students of institutes of 
physical culture, educate works. 
 
 



65. Кретчмер С. В. 
Вопросы воспитания коммунистической нравственности у юношей в 
спортивных школах : автореф. дис. … канд. пед. наук / Кретчмер С. В. ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1951. – 13 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована эффективность 
использования средств и методов нравственного воспитания в условиях 
юношеской спортивной школы. 
 Ключевые слова: нравственность, средства, методы воспитания, 
спортивная школа. 
 Анотація. Експериментально обґрунтована ефективність використання 
засобів і методів морального виховання в умовах юнацької спортивної 
школи.   
 Ключові слова: моральність, засоби, методи виховання, спортивна 
школа. 
 Annotation. Efficiency of the use of facilities and methods of moral 
education is experimentally grounded in the conditions of youth sporting school. 
 Key words: morality, facilities, methods of education, sporting school. 
 
66. Кривицький С. Й. 
Підвищення показників фізичного здоров’я в процесі фізичного виховання 
студентів, які проживали на територіях радіаційного забруднення : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Кривицький Сергій 
Йосипович ; РДГУ. – Рівне, 2002. – 21 с.  
 Анотація. Визначено стан фізичного здоров’я студентів, які 
проживали на територіях радіаційного забруднення. Уперше науково 
обґрунтована програма індивідуалізуючих фізкультурно-оздоровчих занять 
студентів – мешканців територій радіаційного забруднення. Визначено 
взаємозв’язки між показниками фізичної підготовленості і функціонального 
стану окремих систем організму студентів. 
 Ключові слова: фізичне здоров’я, показники, фізичне виховання, 
студенти, радіаційне забруднення. 
 Аннотация. Научно обоснована программа индивидуализирующих 
физкультурно-оздоровительных занятий студентов – жителей территорий 
радиационного загрязнения. 
 Ключевые слова: физическое здоровье, показатели, физическое 
воспитание, студенты, радиационное загрязнение. 
 Annotation. The program of individual athletic-health employments of 
students is scientifically grounded – habitants of territories of radiation 
contamination.   
 Key words: physical health, indexes, physical education, students, radiation 
contamination. 
УДК 796.011.3.3:378.17:613.648 
 
 



67. Кривчикова Е. Д. 
Организация курса „Введение в специальность и основы самостоятельной 
работы” как комплексной учебной дисциплины : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Кривчикова Елена Дмитриевна ; КГИФК. – К., 
1989. – 23 с.  
 Аннотация. Разработана комплексная дисциплина „Введение в 
специальность и основы самостоятельной работы”, способствующая 
ускорению адаптации студентов к условиям обучения в вузе, 
обеспечивающая их методологическую подготовку к освоению дисциплин 
учебного плана институтов физической культуры с учетом требований, 
предъявляемых квалификационными характеристиками избранной 
специальности.  
 Ключевые слова: учебный курс, адаптация студентов, требования, 
квалификационная характеристика. 
 Анотація. Розроблена комплексна дисципліна „Вступ до спеціальності 
та основи самостійної роботи”, яка сприяє прискоренню адаптації студентів 
до умов навчання у вузі, і забезпечує їх методологічну підготовку до 
засвоєння дисциплін навчального плану інститутів фізичної культури з 
урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик обраної спеціальності.
 Ключові слова: навчальний курс, адаптація студентів, вимоги, 
кваліфікаційна характеристика. 
 Annotation. Complex discipline is developed „Introduction to speciality and 
bases of independent work”, cooperant the acceleration of adaptation of students to 
the terms of teaching in the institute of higher, providing their methodological 
preparation to mastering of disciplines of curriculum of institutes of physical 
culture taking into account requirements, produced qualifying descriptions of 
select speciality.  
 Key words: educational course, adaptation of students, requirements, 
qualifying description. 
УДК 796.071:378 
 
68. Крус С. Х. 
Физическое развитие и физическая подготовленность колумбийских 
школьников в связи с их возрастными особенностями : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.]  13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки”; [ спец.] 03.00.13 „Физиология человека и 
животных” / Крус Серон Хайме ; КГИФК. – К., 1986. – 22 с. 
 Аннотация. Впервые в Колумбии разработаны аспекты физического 
воспитания на основе объективных результатов, полученных путем 
комплексного исследования морфофункциональных особенностей 
колумбийских школьников. 
 Ключевые слова: физическое развитие, физическая подготовленность, 
колумбийские школьники, возрастные особенности. 



 Анотація. Уперше в Колумбії розроблено аспекти фізичного 
виховання на основі об'єктивних результатів, отриманих шляхом 
комплексного дослідження морфофункціональних особливостей 
колумбійських школярів.   
 Ключові слова: фізичний розвиток, фізична підготовленість, 
колумбійські школярі, вікові особливості. 
 Annotation. First in Colombia the aspects of physical education are 
developed on the basis of objective results, got by complex research of 
morfofunkcional'nykh features of the Colombian schoolboys.   
 Key words: physical development, physical preparedness, Colombian 
schoolboys, age-dependent features. 
УДК 796.093. 
 
69. Кубышкин В. С. 
Исследование эффективности взаимосвязи в преподавании физической 
культуры и физики в средней школе : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.734 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / В. С. Кубышкин ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1970. – 
21 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована взаимосвязь учебного 
материала по физической культуре и физике. Исследовано в какой степени 
знания по физике на уроках гимнастики способствуют более быстрому 
формированию двигательных навыков. 
 Ключевые слова: физическая культура, физика, средняя школа, 
взаимосвязь.  
 Анотація. Експериментально обгрунтований взаємозв'язок 
навчального матеріалу з фізичної культури і фізики. Досліджено, яким чином 
знання з фізики на уроках гімнастики сприяють швидшому формуванню 
рухових навичок.   
 Ключові слова: фізична культура, фізика, середня школа, 
взаємозв'язок. 
 Annotation. Intercommunication of educational material is experimentally 
grounded on a physical culture and physics. It is investigational in what degree of 
knowledge on physics on the lessons of gymnastics instrumental in more rapid 
forming of motive skills.   
 Key words: physical culture, physics, middle school, intercommunication. 
 
70. Кузин В. В. 
Методика внедрения передового опыта физкультурно-оздоровительной 
работы на промышленных предприятиях в условиях города : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Кузин Валерий Владимирович ; ГЦОЛИФК. – М., 1990. – 21 с. 
 Аннотация. Обоснована методика внедрения передового опыта 
физкультурно-оздоровительной работы как функции управления. Выявлены 



сущность и основные критерии отбора передового опыта физкультурно-
оздоровительной работы среди трудящихся. Построена модель системы 
внедрения передового опыта физкультурно-оздоровительной работы в 
коллективах физической культуры промышленных предприятий. 
 Ключевые слова: методика внедрения передового опыта, 
оздоровительная работа, функции управления. 
 Анотація. Обґрунтована методика упровадження передового досвіду 
фізкультурно-оздоровчої роботи як функції управління. Виявлені сутність і 
основні критерії відбору передового досвіду фізкультурно-оздоровчої роботи 
серед населення. Побудована модель системи упровадження передового 
досвіду фізкультурно-оздоровчої роботи в колективах фізичної культури 
промислових підприємств.   
 Ключові слова: методика упровадження передового досвіду, оздоровча 
робота, функції управління. 
 Annotation. The method of introduction of front-rank experience of athletic-
health work as management functions is grounded. Essence and basic criteria of 
selection of front-rank experience of athletic-health work is exposed among a 
worker. The model of the system of introduction of front-rank experience of 
athletic-health work is built in the collectives of physical culture of industrial 
enterprises.   
 Key words: method of introduction of front-rank experience, health work, 
management functions. 
 
71. Кузовлев В. Г. 
Методика, содержание и организация педагогической практики учащихся 
техникума физической культуры : автореф.дис. … канд. пед. наук / 
В. Г. Кузовлев ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1951. – 12 с. 
 Аннотация. Разработана методика, содержание и организация 
педагогической практики учащихся техникума физической культуры. 
 Ключевые слова: методика, содержание, организация, педагогическая 
практика, учащиеся техникума. 
 Анотація. Розроблена методика, зміст і організація педагогічної 
практики учнів технікуму фізичної культури.   
 Ключові слова: методика, зміст, організація, педагогічна практика, 
учні. 
 Annotation. A method, maintenance and organization of pedagogical 
practice of student tekhnikum of physical culture, is developed.   
 Key words: method, maintenance, organization, pedagogical practice, 
student. 
 
72.   Кузь Ю. С. 
Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання учнів 
загальноосвітньої школи у природному середовищі : автореф. дис. … канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Кузь Юрій Степанович ; ДВНЗ 



„Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – 
Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. 
 Анотація. Уперше розроблено здоров'язабезпечуючу систему 
фізичного виховання учнів у природному середовищі, яка передбачає мету, 
відповідні завдання, принципи побудови і етапи реалізації, мотиваційний, 
змістовий та діяльнісний компоненти змісту, відповідні методи і форми 
занять; уперше визначено педагогічні умови реалізації здоров'язабезпечуючої 
системи фізичного виховання учнів (суб'єкт-суб'єктна взаємодія в процесі 
фізичного виховання школярів у природному середовищі; особливий режим 
безпеки під час занять фізичними вправами в природному середовищі; пошук 
відповідних місць для занять і їх збереження та розвиток; використання 
природних чинників для загартування у процесі фізичного виховання учнів; 
формування екологічних поглядів, переконань та позитивного настрою учнів 
за допомогою афірмацій). 
 Ключові слова: здоров'я, здоровий спосіб життя, здоров'язабезпечуюча 
поведінка, процес фізичного виховання у природному середовищі, урок 
фізичної культури, учні. 
 Аннотация. В диссертационной работе осуществлено теоретическое 
обобщение и практическое решение научной проблемы сохранения здоровья 
подрастающего поколения, утверждение здорового образа жизни учеников и 
их позитивного отношения к окружающей среде в процессе 
жизнедеятельности. Разработана модель формирования 
здоровьеобеспечивающей системы физического воспитания учеников в 
окружающей природной среде.  
 Ключевые        слова:        здоровья,        здоровый        образ        жизни,  
здоровьеобеспечивающее поведение, процесс физического воспитания в 
естественной среде, урок физической культуры, ученики. 
 Аnnotation. The dissertation is dedicated to the theoretical generalization 
and practical solving of scientific problem dealing with health maintaining of 
growing generation, strengthening of pupils' healthy lifestyle and their positive 
attitude to the environment in the process of vital activity. One of the ways of 
solving this problem is the system of pupils' physical education in the natural 
environment, aimed at forming the pupils' readiness for life and health providing 
behaviour. 
 Key words: health, healthy lifestyle, health providing behaviour, the process 
of physical education in the natural environment, the lesson of physical culture, 
pupils. 
УДК 796.011.3-057.87 
 
73. Кузьмин С. В. 
Содержание и методика оздоровительных занятий силовой направленности 
для мужчин пожилого возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физ. воспитания, спорт. тренировки и 
оздоровительной физ. культуры” / Кузьмин Сергей Витальевич ; ВНИИФК. – 
М., 1991. – 24 с. 



 Аннотация. Выявлен оздоровительный эффект силовых упражнений 
локального характера для мужчин пожилого возраста. Определены 
оптимальные параметры нагрузок и содержание  оздоровительных занятий 
силовой направленности для мужчин возраста 60–74 лет. Обоснована 
методика использования силовых упражнений в сочетании с 
общеобразовательными упражнениями. 
 Ключевые слова: содержание и методика оздоровительных заняий, 
силовая направленность, мужчины пожилого возраста. 
 Анотація. Виявлено оздоровчий ефект силових вправ локального 
характеру для чоловіків літнього віку. Визначено оптимальні параметри 
навантажень і вміст  оздоровчих занять силової спрямованості для чоловіків 
віку 60–74 років. Обгрунтована методика використання силових вправ у 
поєднанні із загальноосвітніми вправами.   
 Ключові слова: зміст і методика оздоровчих заняїй, силова 
спрямованість, чоловіки літнього віку. 
 Annotation. The health effect of power exercises of local character is 
exposed for the men of superannuated. The optimum parameters of loadings and 
maintenance  of health employments of power orientation are certain for the men 
of age of 60–74 years. The method of the use of power exercises is grounded in 
combination with general exercises.   
 Key words: table of contents and method of health zanyaiy, power 
orientation, men of superannuated. 
 
74. Кузьмичева Е. В. 
Формирование профессиональных умений у студентов институтов 
физической культуры на основе решения проблемно-педагогических 
ситуаций (на примере волейбола) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Кузьмичева Елена 
Вячеславовна ; ГЦОЛИФК. – М., 1990. – 23 с. 
 Аннотация. Предложены новые методические подходы обучения 
студентов, основанные на формировании навыков решения проблемно-
педагогических ситуацій. Предложена новая организационная структура 
обучения студентов и контроля их уровня педагогического мастерства. 
 Ключевые слова: студенты, формирование профессиональных умений, 
педагогические ситуации. 
 Анотація. Запропоновано нові методичні підходи навчання студентів, 
основані на формуванні навичок вирішення проблемно-педагогічних 
ситуацій. Запропонована нова організаційна структура навчання студентів і 
контролю їх рівня педагогічної майстерності.   
 Ключові слова: студенти, формування професійних умінь, педагогічні 
ситуації. 
 Annotation. New methodical approaches of teaching of students, decisions 
of problem-pedagogical situations based on forming of skills, are offered; The new 



organizational structure of teaching of students and control of their level of 
pedagogical trade is offered.   
 Key words: students, forming of professional abilities, pedagogical 
situations. 
 
75. Кулагин Б. Е. 
Деятельность и взгляды Е. А. Покровского в области физического 
воспитания : автореф. дис.… канд. пед. наук / Б. Е. Кулагин ; ГЦОЛИФК. – 
М., 1962. – 19 с. 
 Аннотация. Изучена деятельность Е. А. Покровского, исследовано 
развитие его взглядов на физическое воспитание, дан теоретический анализ 
его основным трудам и показано их значение как для теории физического 
воспитания, так и для советской практики воспитания. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, теоретический анализ, 
деятельность Е. А. Покровского. 
 Анотація. Вивчена діяльність Е. А. Покровського, досліджений 
розвиток його поглядів на фізичне виховання, теоретично проаналізовані 
його основні праці і показано їх значення як для теорії фізичного виховання, 
так і для радянської практики виховання.   
 Ключові слова: фізичне виховання, теоретичний аналіз, діяльність 
Е. А. Покровського. 
 Annotation. Activity of is studied E. A. Pokrovskogo, development of his 
looks is investigational to physical education, a theoretical analysis his basic 
labours is given and their value is rotined both for the theory of physical education 
and for soviet practice of education.   
 Key words: physical education, theoretical analysis, activity of 
E. A. Pokrovskogo. 
 
76. Куланин Б. Д. 
Влияние специальных знаний, убеждений и потребностей на практику 
самостоятельных занятий физической культурой студенческой молодежи (на 
примере вузов РСФСР) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Куланин Борис Дмитриевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1984. – 21 с. 
 Аннотация. Определены средства педагогического воздействия, 
способствующие повышению физкультурно-спортивной активности 
студентов. 
 Ключевые слова: знания, убеждения, практика самостоятельных 
занятий, физическая культура, студенты. 
 Анотація. Визначено засоби педагогічної дії, які сприяють 
підвищенню фізкультурно-спортивної активності студентів.   
 Ключові слова: знання, переконання, практика самостійних занять, 
фізична культура, студенти. 
 Annotation. Facilities of pedagogical influence, cooperant the increase of 
athletic-sporting activity of students, are certain.   



 Key words: knowledges, persuasions, practice of independent employments, 
physical culture, students. 
 
77. Куланин Б. Д. 
Влияние специальных знаний, убеждений и потребностей на практику 
самостоятельных занятий физической культурой студенческой молодежи (на 
примере вузов РСФСР) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 
(включая методику лечебной физкультуры)” / Куланин Борис Дмитриевич ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1988. – 21 с. 
 Аннотация. Изучены факторы, детерминирующие самостоятельную 
физкультурно-спортивную деятельность студентов. Получены новые данные, 
отражающие особенности функционирования когнитивно-мотивационного 
звена как фактора приобщения студентов к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями. Определены средства педагогического 
воздействия, способствующие повышению физкультурно-спортивной 
активности студентов. 
 Ключевые слова: специальные знания, убеждения, потребности, 
практика самостоятельных занятий, физическая культура, студенты. 
 Анотація. Вивчено чинники, що сприяють самостійній фізкультурно-
спортивній діяльності студентів. Визначено засоби педагогічної дії, які 
сприяють підвищенню фізкультурно-спортивної активності студентів. 
 Ключові слова: спеціальні знання, переконання, потреби, практика 
самостійних занять, фізична культура, студенти. 
 Аnnotation. Factors which promote are studied athletic-sporting activity of 
students, are studied. New information, reflecting the features of functioning of 
kognitivno-motivational link as a factor of attaching of students to independent 
employments by physical exercises, is got. Facilities of pedagogical influence, 
cooperant the increase of athletic-sporting activity of students, are certain. 
 Key words: special knowledges, persuasions, necessities, practice of 
independent employments, physical culture, students. 
УДК 796.072 
 
78. Куликов Ю. Д. 
Применение физических упражнений в режиме работы поездных 
диспетчеров в сезонных условиях климата Средней Азии : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.734 „Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки” / Ю. Д. Куликов ; ГЦОЛИФК. – М., 1971. – 26 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована методика комплекса пауз 
активно-пассивного отдыха в режиме работы диспетчеров, которая 
позволила значительно повысить двигательную активность, нормализовать 
деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
 Ключевые слова: физические упражнения, работа диспетчеров поезда, 
условия климата. 



 Анотація. Експериментально обґрунтовано методику комплексу пауз 
активно-пасивного відпочинку в режимі роботи диспетчерів, яка дозволила 
значно підвищити рухову активність, нормалізувати діяльність серцево-
судинної і дихальної систем.   
 Ключові слова: фізичні вправи, робота диспетчерів поїзда, умови 
клімату. 
 Annotation. The method of complex of pauses of active-passive rest is 
experimentally grounded in the mode of operations of controllers, which allowed 
considerably to promote motive activity, normalize activity of the serdechno-
sosudistoy and respiratory systems.   
 Key words: physical exercises, work of controllers of train, terms of climate. 
 
79. Куриш В. І. 
Багаторівневий тестовий контроль в діагностуванні знань студентів 
фізкультурних вузів з професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Куриш Валентина Ігорівна ; Укр. держ. ун-т фіз. 
виховання і спорту. – К., 1997. – 22 с. 
 Анотація. Розроблено критерії оцінки рівня сформованості знань у 
студентів фізкультурних вузів з професійно-орієнтованих дисциплін, що 
відповідають цілям навчання та змістові конкретного навчального матеріалу. 
Розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально апробовано 
методику створення алгоритму тестового контролю знань студентів із 
завданнями трьох рівнів вимог. Отримано об’єктивні показники динаміки 
накопичення знань студентами з профілюючої дисципліни; розвинуто та 
адаптовано теоретичні положення з управління навчальним процесом в 
інституті фізичної культури з врахуванням індивідуальних особливостей 
студентів в оволодінні різними рівнями знань.  
 Ключові слова: тестовий контроль, діагностика, студенти вищих 
навчальних закладів фізичної культури, рівень вимог, навчальний процес. 
 Аннотация. Разработаны критерии оценки уровня сформированности 
знаний у студентов физкультурных вузов по профессионально-
ориентированным дисциплинам; разработана, теоретически обоснована и 
экспериментально апробирована методика создания алгоритма тестового 
контроля знаний студентов с заданиями трехуровневых требований.  
 Ключевые слова:  тестовый контроль, диагностика, студенты высших 
учебных заведений физической культуры и спорта, уровень требований, 
учебный процесс. 
 Annotation. The criteria of estimation of level of formed of knowledges are 
developed for the students of athletic institutes of higher on the professional-
oriented disciplines; developed, in theory grounded and the method of creation of 
algorithm of test control of knowledges of students is experimentally approved 
with the tasks of three-level requirements.    



 Key words:  test control, diagnostics, students of higher educational 
establishments of physical culture and sport, level of requirements, educational 
process. 
 
80. Курова В. Г. 
Факультативный курс подготовки учителя физического воспитания в 
педагогических и учительских институтах : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
В. Г. Курова ; ГОЛИФК. – Л., 1954. – 19 с. 
 Аннотация. Исследованы положительные и отрицательные стороны в 
подготовке учителей физического воспитания, определены особенности 
содержания факультативного курса и обоснованы рациональные пути 
организации, методики и планирования подготовки преподавателей, 
получающих в качестве второй специальности профессию учителя 
физического воспитания. 
 Ключевые слова: подготовка учителя, факультативный курс, 
физическое воспитание, педагогический институт. 
 Анотація. Досліджено позитивні і негативні сторони у підготовці 
вчителів фізичного виховання, визначено особливості змісту 
факультативного курсу і обґрунтовано раціональні шляхи організації, 
методики і планування підготовки викладачів, які одержують другу вищу 
освіту вчителя фізичного виховання.   
 Ключові слова: подготовка учителя, факультативний курс, фізичне 
виховання, педагогічний інститут. 
 Annotation. Positive and subzero sides are investigational in preparation of 
teachers of physical education, the features of maintenance of elective course are 
certain and the rational ways of organization, methods and planning of preparation 
of teachers, recipient the profession of teacher of physical education as the second 
speciality, are grounded.   
 Key words: preparation teachers, elective course, physical education, 
pedagogical college. 
 
81. Курчаба Т. М. 
Працевлаштування випускників вищого закладу освіти фізкультурного 
профілю у період переходу до ринкових відносин : автореф. дис. … канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Курчаба Тетяна Миколаївна ; Волин. 
держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 16 с. 
 Анотація. Уперше пропонується системний розгляд проблеми 
працевлаштування молодих спеціалістів – випускників вищих закладів освіти 
фізкультурного профілю. Обґрунтовано введення нових елементів у 
програми підготовки студентів, які сприяють формуванню готовності 
студентів до прояву особистої активності й ініціативності у питаннях 
працевлаштування та адаптації до ринкових відносин. Запропоновано схему 
працевлаштування випускників ВЗО фізкультурного профілю в умовах 
становлення ринкових відносин на основі взаємодії та координації зусиль 



державних органів влади, ВЗО, галузевих організацій та установ. 
Встановлено необхідність визначення пріоритетних напрямів діяльності ВЗО 
фізкультурного профілю у підготовці фахівців відповідно до попиту на ринку 
праці та потреб держави. Розроблено модель діяльності служби 
працевлаштування ВЗО фізкультурного профілю. 
 Ключові слова: випускник, вищі навчальні заклади фізичного 
виховання і спорту, проблеми працевлаштування, діяльність служб. 
 Аннотация. Разработаны и предложены направления решения 
проблемы трудоустройства выпускников отраслевых высших учебных 
заведений в современных условиях и на перспективу.  
 Ключевые слова: выпускник, высшие учебные заведения физической 
культуры и спорта, проблемы трудоустройства, деятельность служб. 
 Annotation. Developed and offered directions of decision of problem of 
employment of graduating students of of a particular branch higher educational 
establishments in modern terms and on a prospect.    
 Key words: graduating student, higher educational establishments of 
physical culture and sport, problems of employment, activity of services. 
УДК 796.075 
 
82. Кутейба Ахмед Шихаб Аль-Дин. 
Сравнительный анализ и пути совершенствования системы управления 
физической культурой и спортом в Иракской Республике : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки” /  Кутейба Ахмед Шихаб Аль-Дин ; ГДОИФК им. 
П. Ф. Лесгафта. – Л., 1978. – 20 с. 
 Аннотация. Систематизированному научному исследованию 
подвергнута проблема совершенствования системы управления физической 
культурой и спортом в Иракской Республике. Впервые установлено, что 
создание и развитие системы управления физической культурой и спортом в 
Ираке всецело зависело от социально-экономических условий и всей 
системы государственного управления; обосновано, что развитие системы 
государственного управления и управления физической культурой и спортом 
в Ираке можно выделить 4 этапа. 
 Ключевые слова: анализ, система управления физической культурой и 
спортом, Ирак. 
 Анотація. Систематизованому науковому дослідженню піддана 
проблема удосконалення системи управління фізичною культурою і спортом 
в Іракській Республіці. Уперше встановлено, що створення і розвиток 
системи управління фізичною культурою і спортом в Іраку цілком залежало 
від соціально-економічних умов і всієї системи державного управління; 
обґрунтовано, що розвиток системи державного управління і управління 
фізичною культурою і спортом в Іраку можна виокремити 4 етапи. 
 Ключові слова: аналіз, система управління фізичною культурою і 
спортом, Ірак. 



 Annotation. The problem of perfection of control system by a physical 
culture and sport is exposed to the systematized scientific research in the Iraqi 
republic. It is first set that creation and development of control system by a 
physical culture and sport in Iraq completely depended on socio-economic terms 
and all system of state administration; it is grounded, that development of the 
system of state administration and management a physical culture and sport in Iraq 
it is possible to select 4 stages. 
 Key words: analysis, the system is a management, Iraq, a physical culture 
and sport. 
 
83. Кутек Т. Б. 
Підвищення фізичної підготовленості студенток, які проживають в умовах 
радіаційного забруднення : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Кутек Тамара Борисівна ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Л., 
2001. – 21 с. 
 Анотація. Уперше розроблено і науково обґрунтовано фізкультурно-
оздоровчу програму підвищення фізичної підготовленості та поліпшення 
здоров’я студенток, які проживають в умовах радіаційного забруднення. 
Встановлено причини низького рівня фізичної підготовленості студенток, які 
проживають на територіях радіаційного забруднення.  
 Ключові слова: фізична підготовка, студентки, радіаційне забруднення. 
 Аннотация. Разработана и научно обоснована физкультурно-
оздоровительная программа повышения физической подготовленности и 
улучшения здоровья студенток, проживающих в условиях радиационного 
загрязнения. 
 Ключевые слова: физическая подготовка, студентки, радиационное 
загрязнение. 
 Annotation. Developed and the athletic-health program of increase of 
physical preparedness and improvement of health of students, resident in the 
conditions of radiation contamination is scientifically grounded.   
 Key words: physical preparation, students, radiation contamination. 
УДК 796.015.132-057.857 
 
84. Кутепов М. Е. 
Структура потребностей и интересов школьников и трудящихся в занятиях 
физическими упражнениями и спортом : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Кутепов Михаил 
Ефимович ; ВНИИФК. – М., 1980. – 25 с. 
 Аннотация. Выявлена мера педагогической взаимосовместимости 
двух систем: структуры потребностей как исходной детерминанты занятий 
физическими упражнениями и спортом, и педагогически организованных 
средств физического воспитания. 



 Ключевые слова: потребности, интересы, школьники, физические 
упражнения, спорт. 
 Анотація. Виявлена педагогічна взаємосумісність двох систем: 
структури потреб як вихідної детермінанти занять фізичними вправами і 
спортом, і педагогічно організованих засобів фізичного виховання. 
 Ключові слова: потреби, інтереси, школярі, фізичні вправи, спорт. 
 Annotation. The measure of pedagogical concurrency of two systems is 
exposed: pattern of requirements as initial determinanty of employments by 
physical exercises and sport, and the pedagogical organized facilities of physical 
education.   
 Key words: necessities, interests, schoolboys, physical exercises, sport. 
 
85. Кухтій А. О. 
Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні 
впродовж ХХ століття : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Кухтій Андрій Остапович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 
2002. – 20 с.  
 Анотація. Уперше комплексному систематизованому 
історіографічному аналізу піддано специфіку розвитку організаційних основ 
фізкультурно-спортивного руху в Україні упродовж ХХ століття та виявлено 
його характерні особливості. Виявлено основні принципи, форми та зміст 
організації фізичної культури та спорту в Україні в окреслений історичний 
період. Викладено понятійний зміст організаційних основ фізкультурно-
спортивного руху. 
 Ключові слова: фізкультурний, спортивний рух, організаційні основи, 
Україна, характерні особливості, принципи, форма, зміст. 
 Аннотация. Теоретически обосновано усовершенствование 
организационных основ развития современного физкультурно-спортивного 
движения в Украине. Разработаны рекомендации относительно 
усовершенствования схемы управления физической культурой и спортом на 
современном этапе государственного строительства. 
 Ключевые слова: физкультурное движение, организационные основы, 
Украина, характериные особенности, принципы, форма, содержание. 
 Annotation. In theory the improvement of organizational bases of 
development of modern athletic-sporting motion is grounded in Ukraine. 
Developed recommendation in relation to the improvement of chart of 
management a physical culture and sport on the modern stage of state building. 
 Key words: athletic motion, organizational bases, Ukraine, kharakterinye 
features, principles, form, maintenance. 
УДК 796.062-034.2 
 
86.  Кушнерчук І. І. 
Використання танцювальних вправ на уроках фізичної культури в 5-х класах 
як засобу різнобічного розвитку учнів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 



виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Кушнерчук Ірина Іванівна ; ДВНЗ „Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 
2012. – 21 с. 
 Анотація. Уперше розроблена програма різнобічного розвитку учнів 
під час фізичного виховання за допомогою танцювальних вправ, яка містить: 
мету, завдання, принципи побудови, компоненти змісту та етапи його 
реалізації, методичні прийоми, форми занять та організації навчальної 
діяльності, критерії і показники оцінки ефективності; виявлено ставлення 
вчителів та учнів до танцювальних вправ як засобу фізичного виховання на 
уроках фізичної культури. 
 Ключові слова: танцювальні вправи, хореографія, мотивація, процес 
фізичного виховання, фізична культура, навчальні програми. 
 Аннотация. Теоретически обоснованы и обобщены практические 
решения научной проблемы – влияние танцевальных упражнений на 
всестороннее развитие учащихся 5-х классов на уроках физической 
культуры. Разработана программа всестороннего развития учащихся 
средствами танцевальных упражнений в процессе физического воспитания, 
описаны и раскрыты ее цели, задачи, принципы построения, компоненты 
содержания и этапы его реализации, методические приемы, формы занятий и 
организации учебной деятельности, критерии и показатели оценки 
эффективности. 
 Ключевые слова: танцевальные упражнения, хореография, мотивация, 
процесс физического воспитания, физическая культура, учебные программы. 
 Annotation. One of the directions of this problem solution is the physical 
training and sport specialists' being interested in the choreography development. 
The fact is that dancing exercises have the direct influence on the physical and 
technical training of pupils increasing. The high level of young dancers 
development is the foundation for more comlicated movements mastering. The 
system of the pupils' many-side development by means of dancing exercises at the 
physical educational process is worked out. 
 Key words: dancing exercises, the choreography, the motivation, the 
physical education process, physical culture, educational exercises. 
УДК 796.01 
 

Автореферати дисертацій на здобуття  
наукового ступеня доктора наук: 

 
87. Каргаполов Е. П. 
Организационно-управленческие основы непрерывного физкультурного 
образования : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Каргаполов Евгений Павлович ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1992. – 49 с. 



 Аннотация. Впервые с позиций структурно-системного подхода 
предпринята попытка исследования сущности системы обучения и 
воспитания. Доказано, что в сложившейся системе личность педагога 
занимает двойственное положение: во-первых, выступает ретранслятором 
содержания обучения, во-вторых, объектом воздействия организационно-
управленческих структур, а личность занимающегося – приемником 
информации, объектом воздействия и педагогических, и управленческих 
систем. Проведен логико-методологический анализ отношений и связей в 
системе непрерывного физкультурного образования, фундаментом которой 
выступают основания, обеспечивающие накопление, развитие и 
использование потенциала личности. Обоснована необходимость 
горизонтальной и вертикальной структур непрерывного физкультурного 
образования. Установлено, что современная система физкультурного 
образования в своей основе имеет тенденцию к саморазрушению, к 
упрощению образовательных структур, форм, содержания образования, 
унификации направлений развития, под воздействием которых развивается 
процесс разкультуривания личности. Физкультурное образование 
развивается в саморазрушающемся социуме, который формирует отношения 
отчуждающие личность от образования, от своего здоровья, от 
педагогического труда.  
 Ключевые слова: система обучения и воспитания, физкультурное 
образование, личность. 
 Анотація. Уперше з позицій структурно-системного підходу 
здыйснено спробу дослідити сутнысть системи навчання і виховання. 
Доведено, що у системі, що склалася, особистість педагога має подвійне 
значення: по-перше, виступає ретранслятором змісту навчання, по-друге, 
об'єктом дії організаційно-управлінських структур, а особа що навчається – 
сприймачем інформації, об'єктом дії педагогічних і управлінських систем. 
Проведений логіко-методологічній аналіз стосунків і зв'язків в системі 
безперервної фізкультурної освіти, фундаментом якої виступають підстави, 
що забезпечують накопичення, розвиток і використання потенціалу 
особистості.  
 Ключові слова: система вчення і виховання, фізкультурна освіта, особа. 
 Annotation. First from positions of structural-system approach the attempt 
of research of essence of the departmental and education teaching is undertaken. It 
is well-proven that in the folded system personality of teacher is occupied by 
ambivalent position: at first, comes forward the repeater of maintenance of 
teaching, secondly, by the object of influence of organizational-administrative 
structures, and personality getting busy – by the receiver of information, object of 
influence and pedagogical, and administrative systems. The logiko-methodological 
is conducted an analysis of relations and connections is in the system of continuous 
athletic education, foundation of which grounds, providing an accumulation, 
development and use of potential of personality, come forward.  
 Key words: departmental and education teaching, athletic education, 
personality. 



88. Кралман Д. А. 
Физическая культура и спорт в государствах Западной Европы в новое время 
(XVII век – 1917 г.) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 130004 „Теория 
и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Кралман 
Дмитрий Александрович ; ГЦОЛИФК. – М., 1973. – 24 с. 
 Аннотация.Дан анализ возникновения и развития спорта в Англии; 
обоснован вклад в научные основы физического воспитания Франции; 
обосновано значение гимнастического движения и спорта в Австро-Венгрии 
и Скандинавии. 
 Ключевые слова: физическая культура, спорт, Западная Европа. 
 Анотація. Проаналізовано виникнення і розвиток спорту в Англії; 
обґрунтовано вклад в наукові основи фізичного виховання Франції; 
обґрунтовано значення гімнастичного руху і спорту в Австро-Угорщині і 
Скандинавії.   
 Ключові слова: фізична культура, спорт, Західна Європа. 
 Annotation. The analysis of origin and development of sport is given in 
England; a contribution is grounded to scientific bases of physical education of 
France; the value of gymnastic motion and sport is grounded in Avstro-Hungary 
and Scandinavia.   
 Key words: physical culture, sport, Western Europe. 
 
89. Круцевич Т. Ю. 
Управління фізичним станом підлітків у системі фізичного виховання : 
автореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Круцевич 
Тетяна Юріївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2000. – 44 с.  
 Анотація. Уперше обґрунтована і розроблена концепція управління 
фізичним станом школярів у системі фізичного виховання, відмінними 
рисами якої є: побудова системи управління, виходячи з потребово-
мотиваційної діяльності особистості у галузі фізичного виховання; орієнтація 
на модельно-цільові характеристики фізичного, психічного і морального 
стану молоді; корекція основних компонентів системи залежно від 
несприятливих екологічних (антропогенних) факторів довкілля та 
індивідуальних особливостей адаптивних реакцій. Уперше визначений вплив 
потребово-мотиваційних пріоритетів та інтересів підлітків на організаційну і 
методичну структуру фізичного виховання в школі, що обґрунтовує 
використання спеціальних стимулів у вигляді рейтингових оцінок фізичної 
підготовленості, диференційованої оцінки прогресу досягнення тих, хто 
займається, індивідуальних завдань, системи змагань. Визначений 
функціональний кількісний взаємозв’язок між результатами рухової 
активності (рівень вияву силових, швидкісно-силових якостей і витривалості) 
і неспецифічною резистивністю організму дітей до несприятливих факторів 
довкілля, що Уперше дозволило синтезувати модельно-цільові 
характеристики фізичного стану підлітків – хлопчиків, які відповідають 



належними нормам, і модель управління фізичним станом у процесі 
фізичного виховання. 
 Аннотация. Впервые обоснована и разработана концепция управления 
физическим состоянием школьников в процессе физического воспитания, 
отличительными особенностями которой являются: построение системы 
управления, исходя из потребностно-мотивационной деятельности личности 
в сфере физического воспитания; ориентация на модельно-целевые 
характеристики физического, психического и нравственного состояния 
молодежи; коррекция основных компонентов системы в зависимости от 
неблагоприятных экологических (антропогенных) факторов окружающей 
среды и индивидуальных особенностей адаптационных реакций. Впервые 
определено влияние потребностно-мотивациоиных приоритетов и интересов 
подростков на организационную и методическую структуру физического 
воспитания в школе, что обосновывает использование специальных стимулов 
в виде рейтинговых оценок физической подготовленности, 
дифференцированной оценки прогресса достижения занимающихся, 
индивидуальных заданий, системы соревнований. Определена 
функциональная количественная взаимосвязь между результатами 
двигательной активности (уровень проявления силовых, скоростно-силовых 
качеств и выносливости) и неспецифической резистентностью организма 
детей к неблагоприятным факторам окружающей среды, что впервые 
позволило синтезировать модельно-целевые характеристики физического 
состояния подростков-мальчиков, соответствующие должным нормам, и 
модель управления физическим состоянием в процессе физического 
воспитания. 
 Ключевые слова: физическое состояние, мотивация, система 
физического воспитания, подростки, антропогенные факторы, управление. 

Annotation. The research is devoted to the development of the management 
concept in the system of Physical Education (PE) at school since the currently used 
management strategies are not effective enough to achieve the main purpose - the 
health improvement of the youth. The theory of PE management at school, 
elaborated and developed in this dissertation for the first time, is based on the 
system of management strategies regarding (i) the needs and motivation of the 
individuals; (ii) model characteristics of physical, psychological and ethical state of 
the teenagers; (iii) correction of the major system components depending on 
negative environmental conditions and individual features of adaptability. The 
major scientific thesis of the work were effectively used in the subject "Theory and 
methods of physical education" in the study programs, series of lectures for 
students, post-graduates and PE teachers. 
 Key word: physical state, motivation, system of physical education, 
teenagers, environmental factors, management. 
УДК 796-053.2 
 
 
 



90. Кузин В. В. 
Социально-педагогические аспекты предпринимательской деятельности в 
сфере физической культуры и спорта : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Кузин Валерий 
Владимирович ; Моск. высш. шк. МВД России. – М., 1993. – 45 с. 
 Аннотация. Обосновано актуальное направление в теории физической 
культуры: разработаны социально-педагогические аспекты развития 
предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта в 
условиях перехода России к рыночным отношениям. Разработана концепция 
содержания и форм предпринимательской подготовки специалистов по 
физической культуре и спорту. 
 Ключевые слова: теория физической культуры, социальные, 
педагогические аспекты, предпринимательская деятельность. 
 Анотація. Обґрунтований актуальний напрям в теорії фізичної 
культури: розроблені соціально-педагогічні аспекти розвитку 
підприємницької діяльності у сфері фізичної культури і спорту в умовах 
переходу Росії до ринкових відносин. Розроблена концепція змісту і форм 
підприємницької підготовки фахівців з фізичної культури і спорту. 
 Ключові слова: теорія фізичної культури, соціальні, педагогічні 
аспекти, підприємницька діяльність. 
 Annotation. Actual direction is grounded in the theory of physical culture: 
the social-pedagogical aspects of development of entrepreneurial activity are 
developed in the field of physical culture and sport in the conditions of passing of 
Russia to the market relations. Conception of maintenance and forms of enterprise 
preparation of specialists is developed on a physical culture and sport.   
 Key words: theory of physical culture, social, pedagogical aspects, 
entrepreneurial activity. 
 
91. Куц О. С. 
Організаційно-методичні основи фізкультурно-оздоровчої роботи зі 
школярами, які проживають за умов підвищеної радіоактивності : автореф. 
дис. … д-ра  пед. наук : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Куц Олександр Сергійович ; Укр. держ. 
ун-т фіз. виховання і спорту. – К., 1997. – 40 с.  
 Анотація. Розроблено теоретико-методичні засади організації 
безперервної фізкультурно-оздоровчої роботи зі школярами, які проживають 
у екологічно несприятливих умовах. Експериментально обґрунтовано 
концепцію фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх шкіл. 
Виявлено динаміку показників фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості учнів молодших класів, які постійно проживають у зоні 
підвищеної радіоактивності до і після Чорнобильської катастрофи. 
Встановлено показники рухової активності та фізичної працездатності 
школярів 7-9 років, які проживають за умов підвищеної радіоактивності. 
Проведено порівняльний аналіз особливостей фізичного розвитку, фізичної 



підготовленості та стану здоров’я молодших школярів, залежно від 
тривалості їх проживання в зоні підвищеної радіоактивності. 
 Ключові слова: школярі, теоретичні та методичні засади організації 
безперервної фізкультурної оздоровчої роботи, умови підвищенох 
радіоактивності. 
 Аннотация. Разработаны теоретико-методические аспекты 
организации физкультурно-оздоровительной работы с младшими 
школьниками в условиях повышенной радиоактивности. 
 Ключевые слова: школьники, теоретические и методические принципы 
организации непрерывной физкультурной оздоровительной работы, условия 
повышенной радиоактивности. 
 Annotation. The teoretiko-methodical aspects of organization of athletic-
health work are developed with junior schoolboys in the conditions of enhanceable 
radio-activity.   
 Key words: schoolboys, theoretical and methodical principles of 
organization of continuous athletic health work, terms of enhanceable radio-
activity. 
УДК 796.093.52-053.8   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
 

Кабачков В. А.  1 
Кабищев Э. А.  2 
Кадетова А. В.  3 
Караулов С. В.   4 
Карачевська Н. В. 5 
Каргаполов Е. П.  87 
Карпушин Б. А.  6 
Карпушко Н. А.  7 
Касян В. Я.   8 
Кацитадзе Т. Г.  9 
Кемхадзе А. С.  10 
Кикалишвили С. Г. 11 
Ким В. Г.   12 
Кинфе Абера Кахсай. 13 
Кирищук А. Г.  14 
Киршева Н. В.  15 
Кисис А. В.   16 
Кібальник О. Я.  17 
Клименко Г. В.  18 
Кліш І. С.   19 
Клопов Р. В.  20 
Клубков Л. М.  21 
Коблев Я. К.  22 
Кобозев Н. М.  23 
Ковінько М. С.  24 
Ковтун Л. И.  25 
Когут І. О.   26 
Кожин В. И.  27 
Козакова К. Г.  28 
Козетов І. І.  29 
Козіброда Л. В.  30 
Козіброцький С. П. 31 
Козленко О. Н.  32 
Козырева О. В.  33 
Койносов В. В.  34 
Колев Г. В.   35 
Колесникова К. Ф. 36 
Колесов А. А.  37 
Коломійцева О. Е. 38 
Коломоец Н. К.  39,40 
Командик Т. Д.  41 
Кондратьева Н. Л. 42 
 

Коновалов В. В.   43 
Конох А. П.   44 
Константинов В. В.  45 
Копаев В. П.   46 
Кореневский С. А.  47 
Короев В. Г.   48 
Королева М. Н.   49 
Королінська С. В.  50 
Корольчук А. П.   51 
Косівська С. В.   52 
Кость М. М.   53 
Котов Є. О.    54 
Коханець П. П.   55 
Кочарян Ю. Е.   56 
Кравченко А. С.   57 
Кравчук Я. І.   58 
Кралман Д. А.   88 
Крамаренко А. В.   59 
Красавцев П. В.   60 
Красота В. М.   61 
Краукста Д. Э.   62 
Крекотень З. Я.   63 
Крестьянинов А. В.  64 
Кретчмер С. В.   65 
Кривицький С. Й.  66 
Кривчикова Е. Д.   67 
Крус С. Х.    68 
Круцевич Т. Ю.   89 
Кубышкин В. С.   69 
Кузин В. В.    70,90 
Кузовлев В. Г.   71 
Кузь Ю. С.    72 
Кузьмин С. В.   73 
Кузьмичева Е. В.   74 
Кулагин Б. Е.   75 
Куланин Б. Д.   76,77 
Куликов Ю. Д.   78 
Куриш В. І.    79 
Курова В. Г.   80 
Курчаба Т. М.   81 
Кутейба Ахмед Шихаб Аль-Дин. 82 
Кутек Т. Б.    83 
Кутепов М. Е.   84 
Кухтій А. О.   85 



Куц О. С.   91 
Кушнерчук І. І.  86 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 
 
Викладач фізичного виховання – 8,60 

Вчитель фізичного виховання – 80 

Історія фізичної культури – 7,16,21,85,88 

Комплекс ГПО – 14,22,41 

Педагогічна практика – 71 

Підготовка кадрів – 37 

Підприємництво в галузі фізичної культури і спорту – 90 

Працевлаштування випускників – 81 

ППФП – 1,4,20,23,24,27,33,35,46,61,78 

Управління фізичної культурою – 13,43,82,87 

Урок фізичного виховання – 3,36 

Фізичне виховання в ПТУ – 2 

Фізичне виховання дошкільнят – 19,30,49,52 

Фізичне виховання студентів – 10,15,18,25,31,38,42,50,51,54,63,64,66,73,76, 

77,79,83 

Фізичне виховання школярів – 5,6,9,11,12,26,29,32,34,44,45,47,48,55,56,58, 

62,68,72,84,86,89,91 

Фізкультурно-оздоровча робота – 28,39,40,57,59,70,73 

Фізкультурно-спортивна робота – 53 

 

 

 

 

 



ШИФРИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 
 
735  - теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки (включая методику лечебной физической культуры); 
13.00.04 - теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки; 
13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки и оздоровительной физической культуры (с 1989); 
13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 
(с 1994); 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки; 
13.00.04 - теорія і методика професійної освіти; 
13.00.05 - соціальна педагогіка; 
13.00.07 - теорія і методика виховання; 
14.00.07  - гигиена; 
19.00.01 - загальна психологія; 
19.00.02 - психофізіологія; 
19.00.05 - соціальна психологія, соціологія та психологія особистості; 
19.00.07 - педагогічна та вікова психологія; 
24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення 
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  физической культуры имени П. Ф. Лесгафта (Ленинград); 
ГЦОЛИФК - Государственный  центральный ордена Ленина институт 

  физической культуры (Москва); 
КГИФК -  Киевский государственный институт физической 

    культуры; 
ЛНИИФК - Ленинградский научно-исследовательский институт 

  физической культуры; 
ОГИФК - Омский государственный институт физической 

    культуры 
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