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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ 

ГРУП НАСЕЛЕННЯ 
 

Автореферати дисертацій на здобуття  
наукового ступеня кандидата наук: 

 
1. Лаврентьєв О. М. 
Удосконалення професійно-прикладної підготовки оперативних працівників 
правоохоронних органів України (на прикладі Податкової міліції )  : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]  24.00.02 „Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Лаврентьєв Олександр 
Миколайович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2012. – 19 с. 
 Анотація. Уперше розроблено методику удосконалення рівня фізичної 
підготовленості оперативних працівників з урахуванням їх майбутньої 
професійної діяльності; виявлено взаємозв'язок між рівнем фізичної 
підготовленості і розвитком психофізіологічних характеристик організму 
оперативних працівників; визначено структуру професійної діяльності 
курсантів податкової міліції з урахуванням фізичної підготовленості та 
психофізіологічні особливості розвитку організму; запропоновано модельні 
характеристики рівня фізичної та психофізіологічної підготовленості 
оперативних працівників. 
Ключові слова: курсанти, оперативні працівники, оперативно-службова 

діяльність, професійно-прикладна фізична підготовка, фізичні та 
психофізіологічні якості. 
Аннотация. Показана динамика совершенствования профессионально-

прикладной физической подготовленности курсантов по групповым 
показателям силовой подготовки, общей выносливости, координационным 
способностям, сенсомоторных реакций и когнитивных функций.  
Ключевые слова: курсанты, оперативные работники, профессионально-

прикладная физическая подготовка, физические и психофизиологические 
качества, оперативно-розыскная деятельность. 

Annotation. Furthermore, the correlative relationship between physical and 
psychophysiological qualities of cadets was detected, the factorial structure and 
model of operative staff readiness was elaborated, and some practical 
recommendations for improving the level of professional training of operational 
stall’ during the studing process at the university and while conducting trainings 
for practical subunits. 

Key words: cadets, operational staff, operative service activity, professional -
applied physical training, physical and psychophysiological qualities. 
УДК 796.011-057.36(477) 
  
 
 



2. Лазоренко С. А. 
Оптимізація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів в умовах регіону : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]  24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Лазоренко 
Сергій Анатолійович ; Дніпроп. держ. ін-т фіз. культури і спорту. – Д., 2012. 
– 20 с. 
 Анотація. Уперше на підставі аналізу тенденцій та особливостей 
фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів розроблено комплекс заходів, 
спрямованих на її оптимізацію, який представлений теоретичною, 
практичною та контрольною складовими, передбачає врахування 
характерних ознак розвитку сфери фізичної культури і спорту у Сумській 
області, кліматогеографічних та мовних особливостей регіону, містить 
використання інтерактивних методів для засвоєння теоретичних знань та 
інформаційну підтримку у засобах масової інформації; обґрунтовано та 
експериментально доведено ефективність розробленого комплексу заходів в 
умовах вищого навчального закладу, що відображено в оптимізації рівня 
рухової активності, покращенні соматичного здоров'я, зменшенні 
захворюваності студентів за рахунок підвищення інтересу до фізкультурно-
оздоровчої діяльності, збільшення обсягів самостійних занять фізичними 
вправами; визначено низьку якість інформаційного забезпечення проблем 
фізичної культури, спорту і здоров'я в друкованих засобах масової інформації 
Сумської області, що вказує на необхідність організації у регіоні єдиного 
інформаційного простору для сприяння оптимізації фізкультурно-оздоровчої 
діяльності студентів. 

Ключові слова: студенти, фізкультурно-оздоровча діяльність, рівень 
рухової активності, рівень соматичного здоров'я, здоровий спосіб життя, 
комплекс заходів. 

Аннотация. Изложены результаты теоретического обоснования и 
экспериментальной проверки комплекса мероприятий по оптимизации 
физкультурно-оздоровительной деятельности студентов высших учебных 
заведений Сумского региона Украины с учётом местных особенностей 
развития сферы физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: студенты, физкультурно-оздоровительная 
деятельность, уровень двигательной активности, уровень соматического 
здоровья, здоровый образ жизни, комплекс мероприятий. 

Annotation. The dissertation investigation shows the results of theoretical 
improvement and experimental check-up of events complex in physical health 
improving activities of the students among higher educational establishments of 
the Sumy region accounting local peculiarities of physical culture and sport 
development.  

Key words: students, physical health improving activity, the degree of 
moving activity, somatic health level, healthy way of life, events complex. 
УДК 796.011-057.875 
 
 



3. Лапичак І. Є. 
Інтеграція професійних знань і вмінь при підготовці фахівців з 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” / Лапичак Ігор Євгенович ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури. – Л., 2013. – 20 с. 
 Анотація. Уперше на основі вивчення сучасних тенденцій у вищій 
освіті, нормативних вимог із реформування вищої освіти в Україні визначено 
зміст та систематизовано кваліфікаційні вимоги до підготовки фахівців із 
фізичного виховання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" у вигляді 
узагальнених структур діяльності – виробничі функції, типові завдання 
діяльності фахівця, типові уміння, що забезпечують вирішення типових 
завдань діяльності; уперше розроблено дидактичну інтегративну модель 
формування професійних знань і вмінь при підготовці фахівців із фізичного 
виховання, яка узагальнює і розвиває основні положення – дидактичної 
інтеграції в аспекті її застосування для формування професійної готовності 
фахівців із фізичного виховання та доведено її ефективність. 

Ключові слова: фізичне виховання, фахівець, підготовка, модель, 
інтеграція, професійні знання, професійні вміння. 

Аннотация. Диссертация посвящена усовершенствованию системы 
формирования профессиональных знаний и умений специалистов по 
физическому воспитанию в высших учебных заведениях. На основании 
изучения современных тенденций в образовании, нормативных требований 
по реформированию высшего образования Украины определено содержание 
и систематизированы квалификационные требования к подготовке 
специалистов по физическому воспитанию образовательно-
квалификационного уровня "бакалавр" в виде обобщённых структур 
деятельности – производственные функции, типовые задания деятельности, 
типовые умения, которые обеспечивают решение типовых заданий 
деятельности. 

Ключевые слова: физическое воспитание, специалист, подготовка, 
модель, интеграция, профессиональные знания, профессиональные умения. 

Annotation. The dissertation is devoted to the problem of scientific study 
about the ways for improving the system of professional knowledge and skills 
acquirement in physical education (PE) higher educational establishments.    . 

Keywords: physical education (PE), specialist, training, model, integration, 
professional knowledge, professional skills. 
УДК 796.077.5 
 
4. Лапко В. Г. 
Структура научных и научно-педагогических кадров и их подготовка в сфере 
физической культуры и спорта : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Лапко Виктор 
Григорьевич ; КГИФК. – К., 1984. – 24 с. 



 Аннотация. Впервые проведен комплексный анализ всей системы 
подготовки, расстановки, совершенствования и тенденций расширенного 
воспроизводства научных и научно-педагогических физкультурных кадров. 
 Ключевые слова: научные педагогические кадры, подготовка, сфера 
физической культуры и спорта. 
 Анотація. Уперше проведений комплексний аналіз всієї системи 
підготовки й удосконалення розширеної підготовки наукових і науково-
педагогічних фізкультурних кадрів.   
 Ключові слова: наукові педагогічні кадри, підготовка, сфера фізичної 
культури і спорту. 
 Annotation. The complex analysis of all system of preparation, placing, 
perfection and tendencies of the extended reproduction of scientific and scientific-
pedagogical athletic shots is first conducted.   
 Key words: scientific pedagogical shots, preparation, sphere of physical 
culture and sport. 
УДК 796.077:796:331.6 
 
5. Лапшина Г. Г. 
Содержание и методика подготовки студентов к использованию средств 
физической культуры и спорта в своей будущей профессиональной 
деятельности (на примере редакторской специальности) : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Лапшина Галина Григорьевна ; КГИФК. – К., 1992. – 25 с. 
 Аннотация. Впервые на примере одной специальности (редактора) 
обоснована принципиальная технология деятельности кафедры физического 
воспитания по организации профессионально-прикладной подготовки 
студентов по любой специальности вуза. 
 Ключевые слова: подготовка студентов, содержание, методика, 
средства физической культуры и спорта, профессиональная деятельность. 
 Анотація. Уперше на прикладі однієї спеціальності (редактора) 
обґрунтована принципова технологія діяльності кафедри фізичного 
виховання щодо організації професійно-прикладної підготовки студентів 
будь-якої спеціальності вузу.   
 Ключові слова: підготовка студентів, зміст, методика, засоби фізичної 
культури і спорту, професійна діяльність. 
 Annotation. First on the example of one speciality (editor) of principle 
technology of activity of department of physical education is grounded on 
organization of the professional-applied preparation of students on any speciality 
of institute of higher.   
 Key words: preparation of students, maintenance, method, facilities of 
physical culture and sport, professional activity. 
 
 
 



6. Ларионова Н. Н. 
Особенности физического воспитания иностранных студентов (на примере 
основного отделения вуза) : автореф. дис. …  канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Ларионова Нелли 
Николаевна ; ГЦОЛИФК. – М., 1993. – 24 с. 
 Аннотация. Выявлены особенности физического воспитания 
иностранных студентов, дан анализ состояния работы по физическому 
воспитанию с контингентом иностранных студентов в вузах. Разработана и 
апробирована программа по физической культуре для иностранных 
студентов, учитывающая особенности данного контингента и физкультурно-
спортивные интересы иностранных студентов. Разработан паспорт здоровья, 
характеризующий физическое развитие, физическую подготовленность, 
состояние здоровья иностранных студентов, позволяющий получить 
экспресс-информацию по любому из показателей физического состояния 
студента. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, иностранные студенты, 
анализ работы, паспорт здоровья. 
 Анотація. Виявлені особливості фізичного виховання іноземних 
студентів, проаналізований стан роботи з фізичного виховання з 
контингентом іноземних студентів у вузах. Розроблена і апробована 
програма з фізичної культури для іноземних студентів, що враховує 
особливості даного контингенту і фізкультурно-спортивні інтереси 
іноземних студентів. Розроблений паспорт здоров'я, що характеризує 
фізичний розвиток, фізичну підготовленість, стан здоров'я іноземних 
студентів, що дозволяє отримати експрес-інформацію будь-якого з 
показників фізичного стану студента.  
 Ключові слова: фізичне виховання, іноземні студенти, аналіз роботи, 
паспорт здоров'я. 
 Annotation. The features of physical education of foreign students are 
exposed, the analysis of the state of work is given on physical education with the 
contingent of foreign students in the institutes of higher. Developed and approved 
program on a physical culture for foreign students, taking into account the features 
of this contingent and athletic-sporting interests of foreign students. The passport 
of health, characterizing physical development, physical preparedness, state of 
health of foreign, is developed , allowing to get express-information on any of 
indexes of bodily condition of student.  
 Key words: physical education, foreign students, analysis of work, passport 
of health. 
 
7. Лахай Самуэль Джон. 
Физическое состояние у лиц зрелого возраста и его коррекция в процессе 
физкультурно-оздоровительных занятий (на примере жителей Сьерра-Леоне) 
: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 



физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры” / Лахай Самуэль Джон ; КГИФК. – К., 1991. – 24 с. 
 Аннотация. Разработаны теоретические основы педагогического 
контроля и программирования занятий оздоровительной направленности у 
жителей Сьерра-Леоне, базирующихся на комплексном изучении 
двигательной активности, физкультурных интересов, мотивации к 
использованию средств физической культуры, физической 
работоспособности и подготовленности. Определены рациональные 
параметры физкультурно-оздоровительных занятий для мужчин первого 
зрелого возраста. 
 Ключевые слова: физическое состояние, лица зрелого возраста, 
коррекция оздоровительных занятий. 
 Анотація. Розроблено теоретичні основи педагогічного контролю і 
програмування занять оздоровчої спрямованості у жителів Сьєрра-Леоне, що 
базуються на комплексному вивченні рухової активності, фізкультурних 
інтересів, мотивації до використання засобів фізичної культури, фізичної 
працездатності і підготовленості. Визначені раціональні параметри 
фізкультурно-оздоровчих занять для чоловіків першого зрілого віку. 
 Ключові слова: фізичний стан, особи зрілого віку, корекція оздоровчих 
занять. 
 Annotation. Theoretical bases of pedagogical control and programming of 
employments of health orientation are developed for the habitants of Sierra Leone, 
being based on the complex study of motive activity, athletic interests, motivation 
to the use of facilities of physical culture, physical capacity and preparedness. The 
rational parameters of athletic-health employments are certain for the men of the 
first mature age. 
 Key words: bodily condition, persons of mature age, correction of health 
employments. 
 
8. Левина М. Н. 
Основы контроля и планирования нагрузок по совершенствованию 
физической подготовленности артистов балета : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / Левина 
Маргарита Николаевна ; ГЦОЛИФК. – М., 1992. – 21 с. 
 Аннотация. Изучены объемы работы балерин разного класса, 
разработаны критерии учета нагрузок; проведено изучение физиологической 
стоимости средств балета. Предложена методика функциональной 
подготовки балерин высокого класса. 
 Ключевые слова: артисты балета, физическая подготовленность, 
контроль и планирование нагрузок. 
 Анотація. Вивчені обсяги роботи балерин різного класу, розроблені 
критерії обліку навантажень; проведено вивчення фізіологічної вартості 
засобів балету. Запропонована методика функціональної підготовки балерин 
високого класу.   



 Ключові слова: артисти балету, фізична підготовленість, контроль і 
планування навантажень. 
 Annotation. The volumes of work of ballet-dancers of different class are 
studied, the criteria of account of loadings are developed; the study of 
physiological cost of facilities of ballet is conducted. The method of functional 
preparation of ballet-dancers of high class is offered.   
 Key words: artists of ballet, physical preparedness, control and planning of 
loadings. 
 
9. Левків В. І. 
Використання засобів української народної фізичної культури у фізичному 
вихованні дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Левків Володимир Іванович ; Волин. держ. ун-т 
імені Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – 16 с. 
 Анотація. Узагальнено відомості про особливості функціонування 
засобів української народної фізичної культури в різних сферах 
життєдіяльності дітей. Науково обґрунтовано рекомендації для 
вдосконалення методики застосування засобів української народної фізичної 
культури у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку до 
педагогічної класифікації засобів української народної фізичної культури. 
 Ключові слова: засоби української народної фізичної культури, фізичне 
виховання, діти молодшого шкільного віку. 
 Аннотация. Разработаны методические рекомендации для 
эффективного использования средств украинской народной физической 
культуры в физическом воспитании детей младшего школьного возраста.  
 Ключевые слова: средства украинской народной физической культуры, 
физическое воспитание, дети младшего школьного возраста. 
 Annotation. Methodical recommendations are developed for the effective 
use of facilities of the Ukrainian folk physical culture in physical education of 
children of midchildhood.    
 Key words: facilities of the Ukrainian folk physical culture, physical 
education, children of midchildhood. 
УДК 796.011 (477) 
 
10.   Лелека В. М. 
Методика навчання фізичної культури майбутніх учителів з початкової 
військової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
„Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)” / Лелека 
Віталій Миколайович ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – 
19 с. 
 Анотація. Уперше визначені основні елементи педагогічної 
компетентності майбутніх учителів із початкової військової підготовки 
(спеціальна, аутопсихологічна, соціально-психологічна, диференціально-
психологічна); доповнено складові частини професіограми вчителя із 



початкової військової підготовки, що визначають умови праці, склад робочих 
операцій, ступінь і темп фізичних зусиль, специфічного прояву фізичних та 
психофізичних якостей; розроблено і доповнено методику навчання фізичної 
культури майбутніх учителів із предмета "Захист Вітчизни", що передбачає 
застосування фізичних вправ (рукопашний бій, прикладне плавання, 
спортивна стрільба, основна гімнастика, метання гранати на дальність, 
загальна контрольна вправа на смузі перешкод) і методів (повторний, 
інтервальний, перемінний, змагальний, рівномірний, метод колового 
тренування) фізичної культури з урахуванням етапів їх підготовки. 
 Ключові слова: методика навчання, фізична культура, спеціальна 
фізична підготовка, майбутні учителі із початкової військової підготовки. 
 Аннотация. Проанализировано состояние проблемы физической 
подготовки будущих специалистов военного дела в философской, психолого-
педагогической и специальной литературе, а также особенности 
профессионально-прикладной физической подготовки, методические основы 
построения специальной физической подготовки, разработаны требования к 
психофизическим качествам будущих специалистов. 
 Ключевые слова: методика обучения, физическая культура, 
специальная физическая подготовка, будущие учителя начальной военной 
подготовки. 
 Annotation. The applicant has analyzed the condition of the problem to be 
studied concerning the training of future specialists in military science in 
philosophical, psychological-pedagogical and special literature. The specific 
features of professional applied physical training, methodical provisions of making 
of special physical training are investigated, and requirements for psychophysical 
characteristics of future specialists are developed. The condition of physical fitness 
of future teachers in basic military training is determined based upon the results in 
all-round events as well as the elements of psychological readiness of future 
teachers in basic military training for their professional activity: conative, cognitive 
and emotional-volitional. The developed training method of physical culture for 
future teachers in basic military training is aimed for all-round development of 
human body, formation of psychological readiness of students for their future 
profession. The effectiveness of training method of physical culture during the 
process of professional becoming of future teachers in basic military training is 
checked by experimental method. 
 Key words: training method, physical culture, special physical training, 
future teachers in basic military training. 
УДК 355.233.22+378.147 
 
11.  Ленченков И. С. 
Социально-педагогические основы развития физкультурно-массовой работы 
в сельских районах Казахской ССР : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физической культуры)” / Ленченков 
Иван Самсонович ; ГЦОЛИФК. – М., 1983. – 21 с. 



 Аннотация. Исследованы организационно-методические формы 
самодеятельной физкультурно-массовой и спортивной работы среди 
сельского населения районов Казахстана и пути их совершенствования. 
Экспериментально определены наиболее приемлемые формы массовой 
физкультурной работы. Обоснована эффективность работы выездного 
народного университета по физической культуре и спорту как новой формы 
организации совершенствования физкультурно-массовой и спортивной 
работы. 
 Ключевые слова: массовая и спортивная работа, педагогические 
основы, сельские районы, Казахстан. 
 Анотація. Досліджено організаційно-методичні форми самодіяльної 
фізкультурно-масової і спортивної роботи серед сільського населення 
районів Казахстану і шляхи їх удосконалення. Експериментально визначені 
найбільш доцільні форми масової фізкультурної роботи. Обґрунтована 
ефективність роботи виїзного народного університету з фізичної культури і 
спорту як нової форми організації удосконалення фізкультурно-масової і 
спортивної роботи. 
 Ключові слова: масова і спортивна робота, педагогічні основи, сільські 
райони, Казахстан. 
 Annotation. The organizational-methodical forms of samodeyatel'noy 
athletic-mass and sporting work are investigational among the rural population of 
districts of Kazakhstan and way of their perfection. The priemlimye forms of mass 
athletic work are experimentally certain most. Efficiency of work of departure folk 
university is grounded on a physical culture and sport as a new form of 
organization of perfection of athletic-mass and sporting work. 
 Key words: mass and sporting work, pedagogical bases, rural districts, 
Kazakhstan. 
 
12. Леонова В. А. 
Дифференцированный подход к выбору методов совершенствования 
двигательных качеств школьников : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Леонова Валентина 
Авксентьевна ; ВНИИФК. – М., 1990. – 20 с. 
 Аннотация. Определены данные, характеризующие динамику 
показателей физической подготовленности и физического развития учащихся 
младших классов, проживающих в центральной зоне Украины, за период с 
1965 по 1985 гг. Выявлены эффективные методы развития двигательных 
качеств в условиях урока физической культуры. Разработаны тренажерные 
устройства „Механический рукоход”, „Скороход”, „Электросчетчик ЧДР”. 
 Ключевые слова: школьники младших классов, дифференцированный 
подход, двигательные качества, методы совершенствования. 
 Анотація. Визначено дані, що характеризують динаміку показників 
фізичної підготовленості і фізичного розвитку школярів молодших класів, що 
проживають у центральній зоні України, за період з 1965 до 1985 рр. 



Виявлені ефективні методи розвитку рухових якостей в умовах уроку 
фізичної культури. Розроблено тренажерні пристрої „Механічний рукохід”, 
„Скорохід”, „Електролічильник ЧДР”.   
 Ключові слова: школярі молодших класів, диференційований підхід, 
рухові якості, методи удосконалення. 
 Annotation. Information, characterizing the dynamics of indexes of physical 
preparedness and physical development of student junior classes, resident in the 
central area of Ukraine, is certain, for period from 1965 to 1985 The effective 
methods of development of motive qualities are exposed in the conditions of lesson 
of physical culture. Trainer devices are developed „Mechanical rukokhod”, fast 
„Runner”, „Electric meter of CHDR”.   
 Key words: schoolboys of junior classes, differentiated approach, motive 
qualities, methods of perfection. 
 
13. Леонова В. А. 
Дифференцированный подход к выбору методов совершенствования 
двигательных качеств школьников : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Леонова Валентина 
Авксентьевна ; ВНИИФК. – М., 1991. – 18 с. 
 Аннотация. Определены данные, характеризующие динамику 
показателей физической подготовленности и физического развития учащихся 
младших классов, проживающих в центральной зоне Украины, за период с 
1965 по 1985 гг. Определены методы, обеспечивающие эффективный 
процесс развития двигательных качеств в условиях урока физической 
культуры. Разработаны тренажерные устройства „Механический рукоход”, 
„Скороход”, „Электросчетчик ЧДР”. 
 Ключевые слова: школьники младших классов, дифференцированный 
подход, двигательные качества, методы совершенствования. 
 Анотація. Визначено дані, що характеризують динаміку показників 
фізичної підготовленості і фізичного розвитку школярів молодших класів, що 
проживають у центральній зоні України, за період з 1965 до 1985 рр. 
Виявлені ефективні методи розвитку рухових якостей в умовах уроку 
фізичної культури. Розроблено тренажерні пристрої „Механічний рукохід”, 
„Скорохід”, „Електролічильник ЧДР”.   
 Ключові слова: школярі молодших класів, диференційований підхід, 
рухові якості, методи удосконалення. 
 Annotation. Information, characterizing the dynamics of indexes of physical 
preparedness and physical development of student junior classes, resident in the 
central area of Ukraine, is certain, for period from 1965 to 1985 The effective 
methods of development of motive qualities are exposed in the conditions of lesson 
of physical culture. Trainer devices are developed „Mechanical rukokhod”, fast 
„Runner”, „Electric meter of CHDR”.   
 Key words: schoolboys of junior classes, differentiated approach, motive 
qualities, methods of perfection. 



14. Лесько О. М. 
Організаційно-методичні основи використання рухливих ігор у фізичному 
вихованні молодших школярів із затримкою психічного розвитку : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Лесько Орест 
Михайлович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2004. – 20 с. 
 Анотація. Науково обґрунтовано програму використання рухливих 
ігор у процесі фізичного виховання молодших школярів із затримкою 
психічного розвитку. Уперше вивчено стан симпато-адреналової системи 
молодших школярів із затримкою психічного розвитку. 
 Ключові слова: рухливі ігри, фізичне виховання, молодші школярі, 
затримка психічного розвитку, методичні основи. 
 Аннотация. Научно обоснована программа использования подвижных 
игр в процессе физического воспитания детей младшего школьного возраста 
с задержкой психического развития. Впервые проведено изучение состояния 
симпато-адреналовой системы младших школьников с задержкой 
психического развития.  
 Ключевые слова: подвижные игры, физическое воспитание, младшие 
школьники, задержка психического развития, методические основы. 
 Annotation. The program of the use of mobile games is scientifically 
grounded in the process of physical education of children of midchildhood time-
lagged psychical development. The study of the state of the simpato-adrenal 
system of junior schoolboys is first conducted time-lagged psychical development.  
 Key words: mobile games, physical education, junior schoolboys, delay of 
psychical development, methodical bases. 
УДК 796.11:376.42 
 
15. Липчанский В. А. 
Научное обоснование физической подготовки инженеров на базе психолого-
математического моделирования надежности профессиональной 
деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Липчанский Владимир 
Александрович ; ОГИФК. – Омск, 1992. – 19 с. 
 Аннотация. Обоснованы организационно-дидактические основы 
физической подготовки инженеров-конструкторов с использованием 
психолого-математического моделирования надежности профессиональной 
деятельности. Разработана технология организации процесса физической 
подготовки с детерминацией ее параметрами целевой модели инженера. 
 Ключевые слова: инженеры-конструкторы, физическая подготовка, 
психологическое и математическое моделирование, профессиональная 
деятельность. 
 Анотація. Обґрунтовано організаційно-дидактичні основи фізичної 
підготовки інженерів-конструкторів з використанням психолого-
математичного моделювання надійності професійної діяльності. Розроблена 



технологія організації процесу фізичної підготовки з детермінацією її 
параметрами цільової моделі інженера.   
 Ключові слова: інженери-конструктори, фізична підготовка, 
психологічне і математичне моделювання, професійна діяльність. 
 Annotation. Organizational-didactic bases of physical preparation of 
engineers-designers are grounded with the use of psychological-mathematical 
design of reliability of professional activity. Technology of organization of process 
of physical preparation is developed with determinacy of having a special purpose 
model of engineer its parameters.   
 Key words: engineers-designers, physical preparation, psychological and 
mathematical design, professional activity. 
 
16. Лисак І. В. 
Потребово-мотиваційний підхід до формування програм фізичної культури 
для учнів середніх класів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Лисак Ірина Вікторівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. – К., 2013. – 19 с. 

Анотація. Уперше визначено вплив потребово-мотиваційного підходу 
до організації фізичного виховання в школі на вирішення комплексу завдань: 
оздоровчих, освітніх і виховних, що дозволило виділити лімітуючи чинники, 
які впливають на позитивний ефект від впровадження нової програми з 
фізичної культури для учнів 5–9 класів; уперше обґрунтовано педагогічні 
умови реалізації потребово-мотиваційного підходу в організації процесу 
фізичного виховання та напрямки удосконалення програми з фізичної 
культури в 5–9 класах; уперше оцінені знання та вміння школярів середніх 
класів з питань фізичної культури нової державної програми на 
теоретичному та практичному рівнях, що дало можливість визначити 
напрямки вдосконалення змісту інваріативного теоретичного модуля 
програми. 

Ключові слова: програма, фізична культура, потреби, мотиви, фізичний 
стан, школярі середніх класів. 

Аннотация. Диссертация посвящена изучению программ по 
физической культуре для учеников средних классов, включающих 
потребностно-мотивационный подход. Также в диссертационной работе 
были определены условия их совершенствования. 

Ключевые слова: программа, физическая культура, потребности, 
мотивы, физическое состояние, ШКОЛЬНИКИ средних классов. 

Annotation. The dissertation is aimed at the demanding-motivational 
approach investigation and its influence concerning physical education 
organization at school on solving set of problems: health-improving, tutorial and 
educational ones, that allows to determine some of limiting factors affecting the 
positive result of a new program implementation into a physical education program 
for pupils in 5–9 classes. The age characteristics of development concerning 



physical condition and physical fitness among children of secondary school age 
were investigated. 

Keywords: educational program, physical culture, needs, motivations, 
physical shape, secondary school pupils. 
УДК 796.011.3-057.874:159.947.5 
 
17. Литвин О. Т. 
Історичні передумови і теоретико-методологічні основи сучасної системи 
фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Литвин Олександр Тарасович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. – К., 2008. – 20 с. 
 Анотація. Виявлено тенденції й закономірності становлення системи 
фізичного виховання на різних історичних етапах. Визначені основні 
чинники, що впливають на розвиток теорії та практики фізичного виховання; 
виявлені зв’язки фізичного виховання з іншими сторонами соціального 
життя, охарактеризовано сучасний стан і визначено напрями подальшого 
розвитку системи фізичного виховання, приведення її у відповідність до 
сучасних вимог, інтересів й устремлінь різних вікових і соціальних груп 
населення. Сформований методологічний підхід і розроблені конкретні 
рекомендації з формування програмно-нормативних основ фізичного 
виховання різних груп населення. 
 Ключові слова: система фізичного виховання, теоретичні і 
методологічні основи, історичні передумови формування, сучасний стан. 
 Аннотация. Определены основные факторы, влияющие на развитие 
теории и пратики физического воспитания; связи физического воспитания с 
другими сторонами социальной жизни. Дана характеристика современного 
состояния и определены направления дальнейшего развития системы 
физического воспитания.  
 Ключевые слова: система физического воспитания, теоретические и 
методологические основы, исторические предпосылки формирования, 
современное состояние. 
УДК 796.011:930.1 
 
18. Литвинюк Эва. 
Оптимизация педагогического общения студентов-практикантов : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Литвинюк Эва ; ГЦОЛИФК. – М., 1992. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые изучена структура профессионально-
педагогического общения студентов-практикантов на уроках физической 
культуры. Предложена система средств обратной связи о деятельности 
студентов-практикантов, намечены пути применения достижений 
современной гуманистической педагогики и психологии в разработке 
вопросов межличностных отношений как теоретической основы 



совершенствования подготовки студентов-практикантов в процессе 
педагогической практики в школе. 
 Ключевые слова: педагогическое общение, студенты, урок физической 
культуры. 
 Анотація. Уперше вивчена структура професійно-педагогічного 
спілкування студентів-практикантів на уроках фізичної культури. 
Запропонована система засобів зворотного зв'язку про діяльність студентів-
практикантів, окреслено шляхи застосування досягнень сучасної 
гуманістичної педагогіки і психології в розробці питань міжособових 
стосунків як теоретичної основи удосконалення підготовки студентів-
практикантів в процесі педагогічної практики в школі. 
 Ключові слова: педагогічне спілкування, студенти, урок фізичної 
культури. 
 Annotation. The structure of professional-pedagogical intercourse of 
students-practice is first studied on the lessons of physical culture. The system of 
reverse communication means is offered about activity of students-practice, the 
ways of application of achievements of modern humanism pedagogic and 
psychology are set in development of questions of interpersonal relations as 
theoretical basis of perfection of preparation of students-practice in the process of 
pedagogical practice at school. 
 Key words: pedagogical intercourse, students, lesson of physical culture. 
 
19. Логвина Т. Ю. 
Оптимизация режима двигательной активности дошкольников в зависимости 
от их возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Логвина Татьяна Юрьевна ; 
БГИФК. – Минск, 1991. – 24 с. 
 Аннотация. Теоретически и экспериментально обоснована 
возможность управления физическим состоянием дошкольников. 
Разработана и реализована в условиях детского сада система управления 
процессом физического воспитания детей 3–6 лет с использованием 
оптимального двигательного режима, обучающих нагрузок и методов 
обратной связи. Получены новые данные о развитии гипоэволюции сердца у 
дошкольников под влиянием больших режимов двигательной активности, 
превышающих функциональные возможности детей.  
 Ключевые слова: дошкольники, режим двигательной активности, 
детский сад, нагрузки. 
 Анотація. Теоретично і експериментально обґрунтована можливість 
управління фізичним станом дошкільників. Розроблена і реалізована в 
умовах дитячого садка система управління процесом фізичного виховання 
дітей 3–6 років з використанням оптимального рухового режиму, навчальних 
навантажень і методів зворотного зв'язку. 
 Ключові слова: дошкільники, режим рухової активності, дитячий 
садок, навантаження. 



 Annotation. In theory and possibility of management the bodily condition of 
under-fives is experimentally grounded. Developed and realized in the conditions 
of child's garden control system by the process of physical education of children 3–
6 years with the use of the optimum motive mode, teaching loadings and methods 
of feed-back. New information is got about development of gipoevolyucii heart for 
under-fives under influence of the large modes of motive activity, exceeding 
functional possibilities of children. 
 Key words: under-fives, mode of motive activity, child's garden, loadings. 
УДК 373.2.037.1 
 
20. Лошицька Т. І. 
Модельно-цільові характеристики фізичної підготовленості юнаків 
призовного віку в системі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з 
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Лошицька Тамара Іванівна ; Нац. ун-т 
фіз. виховання і спорту України. – К., 2007. – 22 с.  
 Анотація. Уперше виявлено, що генетично зумовлена морфологічна 
ознака – окіл тазу – не тільки зумовлює морфологічну композицію тіла 
юнака, але й має зв'язок із функціональним станом, що відкриває можливість 
для прогнозування належних фізичних можливостей індивіда. Уперше 
обґрунтовано „мінімальні” і „належні” нормативи фізичної підготовленості, 
що відповідають безпечному рівню здоров’я для тестування фізичних 
якостей юнаків 18–20 років. 
 Ключові слова: фізична підготовленість, юнаки призовного віку, 
система фізичного виховання, функціональний стан, фізичні можливості. 
 Аннотация. Впервые обоснованы минимальные и необходимые 
нормативы физической подготовки, отвечающие за уровень здоровья для 
тестирования физических качеств юношей 18–20 лет. 
 Ключевые слова: физическая подготовленность, юноши призывного 
возраста, система физического воспитания, функциональное состояние, 
физические возможности. 
 Annotation. The minimum and necessary norms of physical preparation, 
responsible for a health level for testing of physical qualities youth 18–20 years, 
are first grounded.   
 Key words: physical preparedness, youths of invocatory age, system of 
physical education, functional state, physical possibilities. 
УДК 796-053.7 
 
21. Лукавенко А. В. 
Диференційований підхід до корекції психофізичного стану студентів у 
процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та 
спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Лукавенко Андрій Вікторович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. 
– Л., 2013. – 20 с. 



 Анотація. Дисертаційну роботу присвячено проблемі вдосконалення 
програм, що передбачають реалізацію диференційованого підходу у процесі 
фізичного виховання студентів і спрямовані на поліпшення їх 
психофізичного стану. Проведеним дослідженням визначено алгоритм 
формування й реалізації змісту теоретико-методичної та практичної 
складових означеної програми, відмінні риси якої— комплексне врахування 
особливостей вияву, зміни показників психофізичного стану, взаємозв'язків 
між ними в дівчат, хлопців різних соматотипів у перший рік навчання, а 
також принципів фізичного виховання, положень програмування й теорій 
суспільної освіти з фізично активного способу життя та самовизначення.  

Ключові слова: фізичне виховання студентів, диференційований підхід, 
соматотипи, корекція психофізичного стану, програмування змісту занять. 

Аннотация. Диссертационная работа посвящена проблеме 
совершенствования программ, предусматривающих реализацию 
дифференцированного подхода в процессе физического воспитания 
студентов и направленных на коррекцию их психофизического состояния. 

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, 
дифференцированный подход, соматотипы, коррекция психофизического 
состояния, программирование содержания занятий. 

Annotation. The mesas is devoted to the problem of the programs 
improvement that implement a differential approach to the process of physical 
education of students aimed at their mental and physical state improving. The 
investigation determined the formation of the algorithm and implementation of the 
content of theoretical and methodological and practical components of the 
program, distinguishing feature of which is the complex record of features 
manifestation, changes of parameters of psychophysical state, relationship between 
the two in girls and boys of different somatotypes in the first year, as well as the 
principles of physical education, programming fundamentals and theories of public 
education with a physically active lifestyle and self-determination.  

Key words: physical education of students, differential approach, 
somatotypes, correction of psychophysical state, programming of classes content. 
УДК 796/799:159.9-057.87 
 
22. Луппо А. Е. 
Технология организации и дидактическое наполнение физической 
подготовки курсантов-диспетчеров управления воздушным движением : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры” / Луппо Александр Евгеньевич ; ОГИФК. – Омск, 
1991. – 17 с. 
 Аннотация. Впервые физическая подготовка курсантов-диспетчеров 
УВД рассматривается с методологических позиций целостности и 
детерминируется целью профессионального обучения. 
 Ключевые слова: курсанты-диспетчеры, физическая подготовка, 
технология организации профессионального обучения. 



 Анотація. Уперше фізична підготовка курсантів-диспетчерів УВС 
розглядається з методологічних позицій цілісності і детермінується метою 
професійного навчання.   
 Ключові слова: курсанти-диспетчери, фізична підготовка, технологія 
організації професійного навчання. 
 Annotation. First physical preparation of students-controllers of UVD is 
examined from methodological positions of integrity the purpose of the vocational 
training.   
 Key words: students-controllers, physical preparation, technology of 
organization of the vocational training. 
 
23. Лхамсурен Чойбалсан. 
Нормативные требования физического развития и физической 
подготовленности допризывной молодежи (16–18 лет) : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Лхамсурен Чойбалсан ; ЦНИИС. – М., 1991. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые получены данные о состоянии физического 
развития и физической подготовленности юношей допризывников в возрасте 
16–18 лет, учеников старших классов общеобразовательных школ и 
учащихся ПТУ в г. Улан-Баторе и Аймаках. Впервые проведен 
сравнительный анализ показателей физического развития и физической 
подготовленности юношей 16–17 лет, проживающих в МНР и учащихся того 
же возраста, проживающих в СССР в г. Свердловске и Свердловской 
области. Экспериментально обоснованы контрольно-педагогические 
нормативы для оценки физического развития и физической 
подготовленности юношей 3-х возрастных категорий: 16, 17 и 18 лет. 
Впервые показано, что повышение уровня физической подготовленности к 
более эффективному выполнению программных нормативов школ и ПТУ по 
физическому воспитанию, а также норм комплекса ГТО ІІІ ступени 
возможно лишь при комплексном использовании урочных и внеурочных 
форм занятий ОФП со специальной направленностью на военно-прикладное 
обучение при 2-х разовой тренировке в течение дня в недельном цикле. 
 Ключевые слова: физическое развитие, физическая подготовленность, 
молодежь 16–18 лет, педагогические нормативы, показатели. 
 Анотація. Уперше отримано дані про стан фізичного розвитку і 
фізичної підготовленості хлопців допризовників у віці 16–18 років, учнів 
старших класів загальноосвітніх шкіл і ПТУ, що навчаються у м. Улан-Баторі 
і Аймаках. Уперше проведений порівняльний аналіз показників фізичного 
розвитку і фізичної підготовленості хлопців 16–17 років, що проживають в 
МНР і учнів того ж віку, що проживають в СРСР в м. Свердловську і 
Свердловської області. Експериментально обґрунтовані контрольно-
педагогічні нормативи для оцінки фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості хлопців 3-х вікових категорій: 16, 17 і 18 років.  



 Ключові слова: фізичний розвиток, фізична підготовленість, молодь 
16–18 років, педагогічні нормативи, показники. 
 Annotation. Information is first got about physical development and 
physical preparedness of youths of youths of pre-military age status in age 16–18 
years, students of senior classes of general schools and student PTU in Ulan bator 
and Aymakakh. The comparative analysis of indexes of physical development and 
physical preparedness of youths is first conducted 16–17 years, resident in MNR 
and student that age, resident in the USSR in Sverdlovsk and the Sverdlovsk area. 
Experimentally grounded control-pedagogical norms for the estimation of physical 
development and physical preparedness of youths of 3th age-dependent categories: 
16, 17 and 18 years.  
 Key words: physical development, physical preparedness, young people 16–
18 years, pedagogical nomativy, indexes. 
 
24.  Лю Лу. 
Науково-методичне обґрунтування професійної діяльності спеціалістів 
фізичної культури і спорту в Китайській Народній Республіці (на прикладі 
провінції Хебей) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Лю Лу ; Харків. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2011. – 20 с. 
 Анотація. Уперше систематизованому науковому дослідженню 
піддається проблема й сучасні аспекти професійної діяльності спеціалістів 
фізичної культури і спорту КНР в провінції Хебей з урахуванням етапів 
соціально-економічних реформ в управлінні фізичною культурою і спортом 
країни; розроблено науково-методичні підходи до вдосконалення механізму 
управління професійною діяльністю спеціалістів фізичної культури і спорту 
й здійснено аналіз понятійного апарату; виявлено фактори, що мають 
негативний вплив на процеси управління професійною діяльністю 
спеціалістів та встановлено організаційні резерви у роботі органів управління 
фізичної культури і спорту з регулювання кадрових питань; розкрито 
особливості механізму управління професійною діяльністю спеціалістів 
фізичної культури і спорту з урахуванням перспектив розвитку сфери. 
 Ключові слова: сфера фізичної культури і спорту, державні органи 
управління фізичної культури і спорту, програмно-цільове управління, 
професійна діяльність спеціалістів.  
 Аннотация. В исследовании рассматривается реализация 
государственной кадровой политики в провинции Хебей в сфере физической 
культуры и спорта, которая заключается в ряде приоритетных направлений: 
анализ состояния, использования и прогнозирования развития 
интеллектуального, управленческого и предпринимательского кадрового 
потенциала; корректировка кадровой политики, особенно в определении 
текущих и ближайших задач; эффективное кадровое обеспечение органов 
управления (провинциальных и местных структур); совершенствование 
технологий формирования подбора и профессионального движения кадров 
(моделей, методов, критериев, форм); подготовка, переподготовка и 



повышение квалификации кадров; укрепление научно-исследовательской и 
научно-методической работы в области кадрового обеспечения. 
Раскрываются элементы понятийного аппарата, где особое значение, в 
общенаучном понятии, приобретает профессия как трудовая деятельность, 
которая с одной стороны, требует от специалиста физической культуры и 
спорта теоретической и практической подготовки; с другой стороны, как 
процесс деятельности, может анализироваться в контексте результатов, 
достигаемых специалистами по производству физкультурно-спортивных и 
физкультурно-оздоровительных услуг. 
 Ключевые слова: сфера физической культуры и спорта, 
государственные органы управления физической культуры и спорта, 
программно-целевое управление, профессиональная деятельность 
специалистов. 
 Annotation.  The dissertation based on a systematic and integrated approach 
examines contemporary human resource policies in the sphere of physical culture 
and sports within the overall socio-economic strategy of modernization of China, 
explores the process of improving the management occupational specialists in the 
field of physical culture and sports. We consider the implementation of state 
personnel policy in the province of Hebei in the field of physical culture and sport 
which consists of a number of priority trends. It reveals elements of the conceptual 
apparatus, where a special significance in the general scientific notion becomes a 
profession. Analyzed are the negative factors influencing the professional activities 
of specialists of physical culture and sports. In this thesis justified is the use of 
composite components and program-oriented management approach, based on 
which developed targeted programs to improve the management of professional 
specialists of physical education and sport in Hebei Province in 2010-2015, the 
analysis and testing of program and implementation of targeted activities in the 
work of state bodies of provincial governments on the basis of expert estimation. 
Researchers point out and substantiate the effectiveness of planned activities, 
indicating the versatile and effective impact of program activities to improve the 
quality of management decisions, increase scientific management, improve 
coordination, identification of quantitative and qualitative perspectives of 
development of the sphere, a detailed study of personnel problems. 
 Key words: sphere of physical culture and sport, government control of 
physical culture and sports, program-oriented management, professional work of 
specialists. 
УДК 796.062(511.1) 
 
25. Лядська О. Ю. 
Організаційно-методичні основи оздоровчого тренування з фітболом жінок 
першого зрілого віку : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Лядська Ольга Юріївна ; Дніпроп. держ. ін-т фіз. культури і 
спорту. – Д., 2011. – 20 с. 
     



 Анотація. Визначено організаційно-методичні основи оздоровчого 
тренування з фітболом для жінок першого зрілого віку, які передбачають 
врахування мотиваційних пріоритетів при складанні програми оздоровчих 
занять з футболом; особливості планування змісту занять в залежності від 
рівня фізичного стану; раціональні параметри фізичних навантажень та 
пульсових режимів; організаційну структуру побудови занять; систему 
оперативного контролю за фізичним станом; розроблено комп'ютерне 
забезпечення фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого зрілого 
віку для диференціювання фізичного навантаження на заняттях з 
використанням фітболу. 
 Ключові слова: фітбол, комп'ютерна програма, організаційно-
методичні основи, перший зрілий вік, соматичне здоров'я, фізичний 
розвиток, фізична підготовленість, фізкультурно-оздоровчі заняття. 
 Аннотация. Диссертационная работа посвящена научному 
обоснованию организационно-методических основ оздоровительной 
тренировки с фитболом для повышения физического состояния женщин 
первого зрелого возраста. Целью исследования стало определение 
организационно-методических основ и экспериментальное обоснование 
содержания оздоровительных тренировок женщин первого зрелого возраста с 
использованием фитбола для коррекции их телосложения, повышения уровня 
здоровья и физической подготовленности. 
 Ключевые слова: фитбол, компьютерная программа, организационно-
методические основы, первый зрелый возраст, соматическое здоровье, 
физическое развитие, физическая подготовленность, физкультурно-
оздоровительные занятия. 
 Annotation. The paper defines organizational and methodical grounds of the 
health-improving training with the fitball of the first mature aged women, which 
allows using proper methods of organization of physical education and training 
methodology, to distribute participants into typological groups, to define rational 
parameters of physical load for women in accordance with the fitness level. All 
these issues considerably increase the effectiveness of taking-up fitness. The 
substance of health-improving exercises with fitball, oriented onto women's 
posture correction, increasing of health and physical fitness are experimentally 
approved. The author worked out the computer program of supply health-
improving trainings with the first mature aged women for differentiation physical 
load on fitball trainings and providing the operational control over women's 
physical state. 
 Key words: fitball, computer program, organizational and methodical bases, 
first mature age, physical health, physical development, physical preparedness, 
physical and health improvement activity. 
УДК 796.012-055.2 
 
26. Лясота Т. І. 
Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6−7 року до умов навчання в 
початковій школі засобами фізичного виховання  : автореф. дис. … канд. 



наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]  24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Лясота Тетяна Іванівна ; Нац. ун-т фіз. 
виховання і спорту України. – К., 2012. – 20 с. 

Анотація. Вперше визначені лімітуючі чинники способу життя, що 
впливають на адаптацію дітей 6–7 років, якими є: умови проживання, 
соціальний та культурний рівень батьків, наявність у них шкідливих звичок, 
взаємостосунки в сім'ї, організація дозвілля; вперше виявлено найбільш 
вагомі чинники, що впливають на адаптацію дітей 6–7 років до умов 
навчання у школі якими є: фізичний розвиток, функціональний стан 
дихальної системи, обсяг рухової активності, фізична працездатність, 
фізична підготовленість, які лягли в основу комплексної програми з 
фізичного виховання; вперше створено шкалу комплексної оцінки 
адаптаційних можливостей дітей 6–7 років за показниками фізичного 
розвитку, артеріального тиску, життєвої ємності легень, фізичної 
підготовленості, захворюваності, індексу Руф'є, психоемоційного стану, 
розумової працездатності. 

Ключові слова: адаптація, адаптаційний потенціал, адаптаційні 
можливості, діти 6–7 років 

Аннотация. В диссертации рассматривается проблема адаптации 
детей 6–7 лет к условиям обучения в школе, факторы, влияющие на 
адаптацию детей. Цель работы заключалась в обосновании и разработке 
программы мероприятий, направленных на повышение адаптационных 
возможностей детей 6–7 лет к условиям обучения в школе средствами 
физическою воспитания. 

Ключевые слова: адаптация, адаптационный потенциал, 
адаптационные возможности, дети 6–7 лет. 

Annotation. The thesis considers the problem of adaptation of 6–7 year old 
children with the terms of schooling, factors that affect the adaptation of children. 
The aim was substituted and development program of measures aimed at 
increasing the adaptive capacities of 6–7 year old children in terms of schooling, 
by means of physical education. Get out the study found that children adapt to 
school affect physical growth, morbidity, functional status of the cardiovascular 
and respiratory system, physical performance, physical training, motor activity. As 
a result of the studies demonstrated the effect of proposed measures that help to 
improve the adaptation of 6–7 year old children in terms of training. The results 
demonstrate the probable improvement of physical development, morbidity, 
functional status of the cardiovascular and respiratory system, physical 
performance, physical fitness, physical activity and psycho-emotional state. A 
scale of assessment of adaptive capacity of 6–7 year old children. 

Key words: adaptation, adaptive capacity, adaptive capacity, 6–7 year old 
children. 
УДК 796.011.3-053.2:373.31 
 
 
 



27. Лях-Породько О. О. 
Сокільський гімнастичний рух у Російській імперії наприкінці ХІХ – початку 
ХХ століття (на матеріалі території сучасної України) : автореф. дис. … канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення” / Лях-Породько Олексій Олексійович ; 
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2011. – 19 с. 
 Анотація. Внаслідок    проведення    порівняльного    аналізу    
закономірностей розвитку сокільського гімнастичного руху в Європі 
з'ясовано фізкультурно-спортивне, педагогічне та громадське значення 
сокільської гімнастики у становленні системи фізичного виховання в Європі; 
визначено основні шляхи поширення сокільського гімнастичного руху та 
використання сокільської гімнастики як приклад державницької політики 
Російської імперії в системі патріотичного виховання в освітній, військовій 
та фізкультурно-спортивній сферах життєдіяльності суспільства; уперше 
визначені геополітичні, соціокультурні та військово-політичні фактори 
впливу на розвиток та поширення сокільського гімнастичного руху на 
теренах сучасної України в кінці XIX – початку XX століття, які входили до 
складу Російської імперії; вперше розкривається вплив соціально-політичних 
процесів, які відбулися наприкінці XIX - початку XX століття, на розвиток 
сокільського гімнастичного руху на території сучасної України.  
 Ключові слова: сокільський гімнастичний рух, сокільство, 
соціокультурний феномен, Російська імперія, сучасна Україна. 
 Аннотация. В диссертации проведен исторический анализ проблемы 
зарождения и развития Сокольского гимнастического движения как 
социокультурного феномена на территории современной Украины, земли 
которой в конце XIX – начале XX века находились в составе Австро-
Венгерской и Российской империи, что было определено целью нашей 
работы. В работе обоснован системно-комплексный научный подход к 
изучению сокольского гимнастического движения, согласно с которым 
сокольство в Российской империи, по сравнению с Австро-Венгерской 
империей, в состав которой входили украинские земли, достигло высшего 
уровня развития, превратившись из гимнастического движения в 
социокультурное явление. Выявлены такие особенности развития сокольства 
на территории современной Украины: 1) сокольская гимнастика официально 
была внедрена Министерством народного образования в учебные заведения 
как основной метод физического воспитания молодежи (общественно-
просветительская); 2) в сравнении с другими гимнастическо-спортивными 
организациями в члены «соколов» могли вступить разные слои населения: по 
возрасту, полу и социальному положению (социокультурная); 3) военным 
ведомством Российской империи сокольская система гимнастики вводится в 
подведомственные ей учебные заведения, а также она становится основой 
физической подготовки военнослужащих (военно-патриотическая); 4) 
сокольство являлось организатором многих культурных и просветительско-
познавательных мероприятий (лекции, экскурсии, оздоровительно-
культурные прогулки, музыкально-вокальные вечера); при каждом обществе 



«Сокол» функционировали библиотеки и читальные залы (культурно-
оздоровительная); 5) значительное внимание «соколы» отводили 
периодической печати и изданию научных трудов как фактору 
популяризации сокольской идеи и повышения квалификации соколов-
преподавателей (научно-методическая); 6) гимнастические общества 
«Сокол» широко использовали в своей практической деятельности разные 
виды спорта: футбол, баскетбол, фехтование, теннис, велосипедный спорт, 
тяжелую атлетику, борьбу, легкую атлетику, лыжный и конькобежный спорт, 
хоккей. Более того, «соколы» являются родоначальниками футбола в Киеве и 
гандбола в Харькове (спортивно-гимнастическая). В работе обоснован 
системно-комплексный научный подход к изучению сокольского 
гимнастического движения, согласно с которым сокольство в Российской 
империи, по сравнению с Австро-Венгерской империей, в состав которой 
входили украинские земли, достигло высшего уровня развития, 
превратившись из гимнастического движения в социокультурное явление.  
 Ключевые слова: сокольское гимнастическое движение, сокольство, 
социокультурный феномен, Российская империя, современная Украина. 
 Annotation. The thesis deals with historical analysis of the problem 
concerning origination and development of the Sokol gymnastic movement as a 
sociocultural phenomenon and the following peculiarities of the Sokol movement 
development in the territory of present Ukraine are identified: Socio-educational - 
Ministry of People's Education officially introduced Sokol gymnastics into 
educational institutions as a basic method of physical education of the youth.  
Sociocultural – As distinct from other gymnastic-sport organizations, 
representatives of different (in age, sex and social position) segments of population 
had the right to enter Sokol organizations. Military-patriotic – Military department 
of the Russian empire introduced the Sokol system of gymnastics to the military 
educational establishments and it became a foundation of the physical training for 
armed forces personnel.  Culture-health - Sokol movement was an initiator and 
promoter of many cultural and educational-cognitive events (lectures, excursions, 
health-improving and cultural walks, music-vocal evenings). Every Sokol 
institution had libraries and reading halls. Scientific-methodical - Sokol paid great 
attention to periodicals and publication of scientific works as a factor which 
promoted popularization of the Sokol idea and contributed to improvement of 
professional competence of teachers in Sokol organizations. Sport-gymnastics - 
Gymnastic societies «Sokol» widely used different sports in their practice, such as 
football, basketball, fencing, tennis, bicycle, weighflifting, wrestling, track and 
field athletics, skiing, skating, hockey. Moreover, «Sokols» are founders of 
football in Kyiv and of handball in Kharkov. 
 Key words: Sokol gymnastic movement, Sokol movement, sociocultural 
phenomenon, Russian Empire, present Ukraine. 
УДК 796.41.796.03:94 (477) 
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28. Лубышева Л. И. 
Теоретико-методологические и организационные основы формирования 
физической культуры студентов : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной  
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Лубышева Людмила 
Ивановна ; ГЦОЛИФК. – М., 1992. – 58 с. 
 Аннотация. Предложена концепция физкультурного воспитания в 
качестве радикальной педагогической инновации; новая педагогическая 
технология процесса воспитания физической культуры студентов, 
обеспечивающая координацию двух генеральных направлений воспитания – 
формирования знаний, умений и навыков физического совершенствования и 
включение студентов в реальную физкультурно-спортивную деятельность; 
новые методические подходы к построению многовариативных учебных 
программ, учитывающих особенности студенческого контингента, 
профессиональную направленность и региональную принадлежность вуза. 
Установлена зависимость между уровнем физкультурной образованности, 
мотивами, интересами и отношениями студентов в сфере физической 
культуры и степенью их физкультурно-спортивной активности. 
 Ключевые слова: физическая культура студентов, теоретические и 
организационные основы, физическое совершенствование, учебные 
программы, профессиональная направленность. 
 Анотація. Запропонована концепція фізкультурного виховання як 
радикальна педагогічна інновація; нова педагогічна технологія процесу 
виховання фізичної культури студентів, що забезпечує координацію двох 
генеральних напрямів виховання – формування знань, умінь і навичок 
фізичного удосконалення і включення студентів в реальну фізкультурно-
спортивну діяльність; нові методичні підходи до побудови багатоваріативних 
навчальних програм, що враховують особливості студентського контингенту, 
професійну спрямованість і регіональну приналежність вузу. Встановлена 
залежність між рівнем фізкультурної освіченості, мотивами, інтересами і 
стосунками студентів у сфері фізичної культури і ступенем їхньої 
фізкультурно-спортивної активності.  
 Ключові слова: фізична культура студентів, теоретичні і організаційні 
основи, фізичне вдосконалення, навчальні програми, професійна 
спрямованість. 
 Annotation. Conception of athletic education is offered as a radical 
pedagogical innovation; new pedagogical technology of process of education of 
physical culture of students, providing co-ordination of two general directions of 
education – forming of knowledge’s, abilities and skills of physical perfection and 
plugging of students in the real athletic-sporting activity; new methodical going 
near the construction of multivariant on-line tutorials, taking into account features 



student contingent, professional orientation and regional belonging of institute of 
higher. Dependence is set between the level of athletic formed, reasons, interests 
and relations of students in the field of physical culture and degree of their athletic-
sporting activity.  
 Key words: physical culture of students, theoretical and organizational bases, 
physical perfection, on-line tutorials, professional orientation. 
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