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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ 

ГРУП НАСЕЛЕННЯ 
 

Автореферати дисертацій на здобуття  
наукового ступеня кандидата наук: 

 
1. Мадани Брахим Бен Абдельхафид. 
Система подготовки физкультурных кадров в Тунисе и основные 
направления ее развития с использованием опыта СРСР : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки” / Мадани Брахим Бен Абдельхафид ; ГЦОЛИФК. 
– М., 1985. – 19 с. 
 Аннотация. Исследована система подготовки физкультурных кадров в 
Тунисе: цель подготовки физкультурных кадров, отбор контингента 
студентов для учебы, кадровый потенциал вуза, содержание физкультурного 
образования, управление подготовкой специалистов. 
 Ключевые слова: кадры, система подготовки, Тунис. 
 Анотація. Досліджена система підготовки фізкультурних кадрів в 
Тунісі: мета підготовки фізкультурних кадрів, відбір контингенту студентів 
для навчання, кадровий потенціал вузу, зміст фізкультурної освіти, 
управління підготовкою кадрів.   
 Ключові слова: кадри, система підготовки, Туніс. 
 Annotation. The system of training of athletic personnels is investigational 
in Tunis: purpose of training of athletic personnels, selection of contingent of 
students for studies, skilled potential of institute of higher, maintenance of athletic 
education, management preparation of specialists.   
 Key words: shots, system of preparation, Tunis. 
 
2. Малашенко В. И. 
Формы и методы совершенствования организационно-управленческой 
деятельности производственных коллективов физической культуры (на 
материалах БССР) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 
(включая методику лечебной физкультуры)” / Малашенко Виктор Иванович ; 
ВНИИФК. – М., 1981. – 23 с. 
 Аннотация. Впервые выявлены формы взаимодействия советов 
физической культуры с администрацией и общественными организациями 
предприятий. Теоретически обоснованы и определены эффективные формы и 
методы дальнейшего совершенствования деятельности производственных 
коллективов физической культуры. 
 Ключевые слова:  производственный коллектив, администрация, 
эффективные формы деятельности. 



 Анотація. Уперше виявлені форми взаємодії рад фізичної культури з 
адміністрацією і громадськими організаціями підприємств. Теоретично 
обґрунтовані і визначені ефективні форми і методи подальшого 
удосконалення діяльності виробничих колективів фізичної культури. 
 Ключові слова:  виробничий колектив, адміністрація, ефективні форми 
діяльності. 
 Annotation. The forms of co-operation of advices of physical culture are 
first exposed with administration and public organizations of enterprises. In theory 
grounded and certain effective forms and methods of further perfection of activity 
of production collectives of physical culture.   
 Key words:  production collective, administration, effective forms of 
activity. 
 
3. Маленюк Т.  В. 
Оцінка індивідуальних можливостей моторно обдарованих хлопчиків 10–13 
років : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Маленюк 
Тетяна Володимирівна ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2001. – 20 с.  
 Анотація. Розроблено диференційовані і загальні оціночні шкали, що 
дають змогу оцінювати рівень індивідуальних рухових, морфо-
функціональних та психофізіологічних можливостей хлопчиків 10–13 років. 
Розроблено науково обґрунтовану систему оцінки індивідуальної моторної 
обдарованості хлопчиків 10–13 років, яка придатна для використання в 
процесі їхнього фізичного виховання; побудовано індивідуальні профілі 
моторної обдарованості дітей, що дають змогу диференціювати процес 
фізичного виховання. Визначено надійність й прогностичність системи 
оцінки індивідуальної моторної обдарованості хлопчиків, які виявили 
схильність до різних видів рухової діяльності. 
 Ключові слова: індивідуальні можливості хлопчиків 10–13 років, 
рухова функція, оціночні шкали, інтегральна оцінка моторної обдарованості. 
 Аннотация. Разработана научно-обоснованная система оценки 
индивидуальной моторной одаренности мальчиков 10–13 лет; построены 
индивидуальные профили моторной одаренности детей. 
 Ключевые слова: индивидуальные возможности мальчиков 10–13 лет, 
двигательная функция, оценочные шкалы, интегральная оценка моторной 
одаренности. 

Annotation. The theis is devoted to the questions of integral estimation of 
the motor giftedness of boys, aged 10–13 and their orientation toward different 
kinds of motive activity. The system of the motor gifted pupils estimation has been 
worked out. It contains complex testing of individual pupils' possibilities, results 
conversion into marks according to the general and differential mark scales, use of 
weight coefficients of significance of every index for different kinds of motor 
activity and determination of the integral estimation of the children motor 
giftedness. The reliability of the system of the motor giftedness estimation has 



been determined. It is recommended to inculcate theis system into practice of 
physical culture and sport selection. 
 Key words: individual possibilities of boys, aged 10–13, motor function, 
mark scales, integral estimation of the motor giftedness. 
УДК 796-012.1.37.037 
 
4. Малікова А. М. 
Комплексна програма фізкультурно-оздоровчих заходів на підприємстві як 
фактор підвищення фізичного стану робітниць машинобудівного 
виробництва  : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Малікова Анастасія Миколаївна ; Дніпроп. держ. ін-т фіз. культури і спорту. 
– Д., 2012. – 20 с. 
 Анотація. Уперше визначено особливості адаптації організму жінок 
25–45 років до умов промислового виробництва та виокремлено "критичні" 
вікові групи робітниць з високим рівнем функціональної напруги організму 
та низьким рівнем адаптивних можливостей (36–45 років); уперше при 
проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів серед робітниць промислового 
виробництва використано диференційований підхід до їх проведення з 
урахуванням віку, психофізіологічних особливостей професійної діяльності, 
поточного рівня фізичного стану й адаптивних можливостей організму. 

Ключові слова: промислове підприємство, жінки 25–45 років, 
комплексна програма, фізкультурно-оздоровчі заходи, фізична 
працездатність, функціональний стан, серцево-судинна система, 
психофізіологічний стан. 

Аннотация. Диссертация посвящена разработке и оценке 
эффективности программы восстановительных мероприятий для работниц 
промышленного предприятия 25–45 лет. 

Ключевые слова: промышленное производство, женщины 25–45 лет, 
комплексная программа, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
физическая           работоспособность,           функциональное           
состояние, сердечно-сосудистая система, психофизиологическое состояние. 

Annotation. The experimental program of rehabilitation activities for 
women at me age of 25–45 is elaborated in the dissertation. The given program 
favors me substantia! increase of their physical efficiency level, aerobic abilities, 
functional state of the cardiovascular system and psychophysiological condition of 
the organism. Dissertation is supplemented with scientific knowledge about the 
physical condition change of women under the influence of systematical physical 
loading. 

Key words: industrial enterprise, women at the age 26–45, complex 
program, athletic-health measures, physical efficiency, functional state, 
cardiovascular system, psychophysiological state. 
УДК 796.011.1-055.2:[621:658] 
 
 



5. Малова В. А. 
Физическая культура и спорт в социальном планировании промышленного 
предприятия : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / В. А. Малова ; 
ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1973. – 23 с. 
 Аннотация. Выявлены объективные и субъективные факторы, 
определяющие развитие физической культуры и спорта на предприятии. 
Определено значение занятий физическими упражнениями для укрепления 
здоровья работающих и повышения эффективности производства. 
Установлен фактический уровень потребностей работающих на предприятии 
в занятиях физическими упражнениями, обоснованы показатели плана и 
сформулированы мероприятия по развитию физической культуры и спорта 
на базовом предприятии. Разработаны принципы и методика планирования 
соответствующего раздела плана экономического и социального развития 
коллектива промышленного предприятия. 
 Ключевые слова: физическая культура, спорт, промышленное 
предприятие, планирование. 
 Анотація. Виявлені об'єктивні і суб'єктивні чинники, що визначають 
розвиток фізичної культури і спорту на підприємстві. Визначено значення 
занять фізичними вправами для зміцнення здоров'я працюючих і підвищення 
ефективності виробництва. Встановлений фактичний рівень потреб 
працюючих на підприємстві на заняттях фізичними вправами, обґрунтовані 
показники плану і сформульовані заходи щодо розвитку фізичної культури і 
спорту на базовому підприємстві. Розроблені принципи і методика 
планування відповідного розділу плану економічного і соціального розвитку 
колективу промислового підприємства. 
  Ключові слова: фізична культура, спорт, промислове підприємство, 
планування. 
 Annotation. Objective and subjective factors, determining development of 
physical culture and sport on an enterprise, are exposed. The value of employments 
is certain physical exercises for strengthening of health of workings and increase of 
efficiency of production. The actual level of necessities is set workings on an 
enterprise in employments by physical exercises, the indexes of plan are grounded 
and measures are formulated on development of physical culture and sport on a 
base enterprise. Principles are developed and method of planning of the proper 
section of plan of economic and social development of collective of industrial 
enterprise. 
 Keywords: physical culture, sport, industrial enterprise, plan. 
 
6. Мальона С. Б. 
Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення 
професійної діяльності : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту 
: [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Мальона Світлана Богданівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – 
Л., 2009. – 20 с 



 Анотація. Уперше теоретично обґрунтовано зміст і умови підготовки 
майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення 
професійної діяльності в контексті з цивільного, трудового та 
адміністративного права; уперше розроблено та доведено ефективність 
моделі системи правової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури. 
 Ключові слова: правова культура, правова підготовка, правове 
забезпечення, професійна діяльність. 
 Аннотация. Обоснована система подготовки будущих специалистов 
физической культуры к правовому обеспечению профессиональной 
деятельности; определены критерии оценки и уровни обозначенной 
подготовленности; впервые раскрыто содержание понятия „правовая 
культура профессиональной деятельности специалиста физической 
культуры”; разработана модель системы правовой подготовки специалиста 
физической культуры. 
 Ключевые слова: правовая культура, правовая подготовка, правовое 
обеспечение, профессиональная деятельность. 

Annotation. The scientific research is connected with the problem of future 
physical training specialists preparation to the support of the legal professional 
activity. The dissertation justifies pedagogical terms, a content and a method of 
future physical training specialists preparation to the support of the legal 
professional activity, criteria of the evaluation and the level of the given training 
are defined; for the first time a content of the concept of "the legal culture of a 
professional specialist in physical training" is described, a model of the legal 
preparation of a professional specialist in physical training is worked out; a special 
educational course "Organizational-Legal Bases of Physical Training", which 
includes role-playing games, intellectual skills and practical exercises which 
support an effective form of future specialists in physical training of legal culture 
of the professional activity, the concept of "the legal culture of a specialist in 
physical training" aquired a further development. 
 Key words: legal culture, legal training, legal support, professional activities 
УДК 796/799:378.14:371.15:34 
 
7. Мальцева И. Г. 
Структура физических нагрузок при воспитании выносливости у детей 6–
летнего возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория 
и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Мальцева 
Ирина Германовна ; ОГИФК. – Омск, 1988. – 22 с. 
 Аннотация. Изучены особенности влияния и кумулятивного эффекта 
воздействия отдельных направленных программ воспитания физических 
качеств в течение 3-летнего этапа занятий дошкольников (с 4 до 7 лет). 
Определены их целесообразности по отношению к традиционной. 
Разработана методика физических нагрузок при воспитании выносливости у 
детей 6-летнего возраста; конкретизировано определение понятия 
„выносливость в детском возрасте” и уточнены критерии эффективности 
методики ее воспитания. 



 Ключевые слова: дети 6 лет, воспитание, физические нагрузки, 
структура. 
 Анотація. Вивчено особливості впливу і кумулятивного ефекту дії 
окремих програм виховання фізичних якостей протягом 3-річного етапу 
занять дошкільників (з 4 до 7 років). Визначені їх доцільності по відношенню 
до традиційної. Розроблена методика фізичних навантажень під час 
виховання витривалості у дітей 6-річного віку; конкретизовано визначення 
поняття „витривалість в дитячому віці” і уточнені критерії ефективності 
методики її виховання. 
 Ключові слова: діти 6 років, виховання, фізичні навантаження, 
структура. 
 Annotation. The features of influence and cumulative effect of influence of 
the separate directed programs of education of physical qualities are studied during 
the 3-years-old stage of employments of under-fives (from 4 to 7 years). Certain 
their expedience in relation to traditional. The method of the physical loadings is 
developed at education of endurance for the children of 6-years-old age; 
determination of concept „Endurance in child's age” is specified and the criteria of 
efficiency of method of its education are specified. 
 Key words: children 6 years, education, physical loadings, structure. 
УДК 796.37.037:012.12 
 
8. Маляр Е. І. 
Розвиток професійно важливих якостей студентів спеціальності 
„Оподаткування” засобами футболу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Маляр Едуард Імрейович ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури. – Л., 2008. – 20 с.  
 Анотація. Уперше сформовано узагальнену модель професійної 
діяльності працівника органів державної податкової служби, що містить 
соціально-економічні, виробничо-технічні, санітарно-гігієнічні, фізіологічні 
та психологічні характеристики, і на її основі розроблено програму розвитку 
професійно важливих якостей майбутніх податківців як сукупність 
відповідних засобів, методів, методичних прийомів та форм організації 
занять й експериментально підтверджено її ефективність. 
 Ключові слова: професійно важливі якості, студент спеціальності 
"Оподаткування", навчальна програма, елективний компонент, засоби 
футболу. 
 Аннотация. Впервые сформирована обобщенная модель 
профессиональной деятельности работника органов государственной 
налоговой службы, которая включает социально-экономические, 
производственно-технические, санитарно-гигиенические, физиологические и 
психологические характеристики. Впервые разработана программа развития 
профессионально важных качеств студентов специальности 
„Налогообложение” средствами футбола как совокупность методов и 
методических приемов, а также форм организации занятий, которая 



сформирована на основе обобщенной модели профессиональной 
деятельности работника органов государственной налоговой службы. 
 Ключевые слова: профессионально важные качества, студент 
специальности "Налогообложение", учебная программа, элективный 
компонент, средства футбола. 
 Annotation. Dissertation is devoted to the development of program of for 
higher education and establishments students of speciality "Taxation" by of 
football activies. The author has developed maintenance of special component of 
on-line tutorial on physical education on the basis of primary application of 
football activities. Research object - professional applied physical preparation of 
students, the article of research - influence of football activities.on the development 
of Higher Education Establishments students of speciality "Taxation". Purpose - to 
develop and ground scientifically the program of the use of football means in the 
special component of on-line tutorial in physical education of students of speciality 
"Taxation" and to check experimentally its efficiency. In the dissertation the 
program of development of the Higher Education Establishments students of 
speciality "Taxation" by football activities, is developed for the first time. 
 Key words: professionally important qualities, students of speciality of 
"Taxation", special component, football activities.. 
УДК 796.332+377.35+796.012.2 
 
9. Мандюк А. Б. 
Ціннісний аспект фізичної культури в усній народній творчості українців : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Мандюк 
Андрій Богданович ; Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. – 
Івано-Франківськ, 2010. – 20 с. 
 Анотація. Уперше встановлено основні духовні цінності фізичної 
культури, які відображені в українській усній народній творчості, та 
виявлено характерні особливості форм реалізації цих цінностей; уперше 
визначено рівень оволодіння учнями старшого шкільного віку духовними 
цінностями фізичної культури, що відображені в українській усній народній 
творчості, а також розкрито можливості використання інформації про 
цінності фізичної культури з фольклорних джерел у процесі фізичного 
виховання.  
 Ключові слова: цінності фізичної культури, український фольклор, 
школярі, навчально-виховний процес. 
 Аннотация. В результате детального изучения отдельных жанров 
украинского устного народного творчества в исследованном материале было 
выявлено значительное количество информации о физической культуре и ее 
ценностях. В работе анализировались такие жанры украинского фольклора, 
как прозаический фольклор, пословицы и поговорки (паремии), а также 
народная обрядность. В работе  систематизированы семейные и календарные 
обряды акцентированные на анализе места рациональных и иррациональных 
средств физической культуры в ежедневном быту украинского народа. 



 Ключевые слова: ценности физической культуры, украинский 
фольклор, школьники, учебно-воспитательный процесс. 

Annotation. The dissertation focuses on the relation between physical 
culture values and Ukrainian folklore. Different historical stages of development, 
features and structure of physical culture values have been analyzed in this paper. 
The Ukrainian ceremonies related to healthy lifestyle have been systemized and 
described in the given dissertation. Provided material – the analysis of prosaic 
folklore – resulted in numeric data on the levels of reflecting certain physical 
culture phenomena. On the basis of systematized Ukrainian folklore proverbs, 
sayings, and similes about physical culture, the classification of the latter has been 
defined considering the degree to which the values of physical culture are reflected 
in them. In order to explain the ways of implementing the values of physical 
culture by means of Ukrainian folklore into the process of physical education, the 
attitude of senior pupils and the teachers of physical training towards Ukrainian 
folklore as a reflection of the values of physical culture has been analyzed. 

Key words: physical culture values, Ukrainian folklore, pupils, educational 
process. 
УДК 796.011.1+398.1 
 
10.  Мансуров И. И. 
Физическая культура и спорт в быту народов Карачаево-Черкесии : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки” / Мансуров Исмаил Ибрагимович ; 
ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1974. – 20 с. 
 Аннотация. Определена степень распространенности и периодичности 
занятий физической культурой и спортом среди мужчин и женщин. 
Исследован характер и направленность мотивов занятий физической 
культурой и спортом, а также динамика их проявления среди разных 
социальных и возрастных групп населения области. 
 Ключевые слова: физическая культура, спорт, народы Карачаево-
Черкесии. 
 Анотація. Визначено ступінь поширеності і періодичності занять 
фізичною культурою і спортом серед чоловіків і жінок. Досліджено характер 
і спрямованість мотивів занять фізичною культурою і спортом, а також 
динаміка їх прояву серед різних соціальних і вікових груп населення області. 
 Ключові слова: фізична культура, спорт, народи Карачаєво-Черкеси. 
 Annotation. The degree of prevalence and periodicity of employments is 
certain by a physical culture and sport among men and women. Character and 
orientation of reasons of employments is investigational by a physical culture and 
sport, and also dynamics of their display among different task and age-dependent 
forces of population of area.   
 Key words: physical culture, sport, people of Karachaevo-cherkesi. 
 
 
 



11. Маракушин А. І. 
Фізична підготовка курсантів-вертолітників у період допольотного навчання 
: автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Маракушин 
Андрій Ігорович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2006. – 21 с. 
 Анотація. Уперше науково обґрунтовано і розроблено системну 
модель процесу фізичної підготовки курсантів-вертолітників упродовж 
допольотного навчання; встановлено залежність готовності курсантів-
вертолітників до перших самостійних польотів від рівня розвитку 
спеціальних і професійно важливих фізичних якостей. 
 Ключові слова: фізична підготовка, курсанти-вертолітники, допольотне 
навчання, модель, навчально-тренувальні заняття, спортивно-масова робота, 
 Аннотация. Впервые научно обоснована и разработана системная 
модель процесса физической подготовки курсантов-вертолетчиков в период 
дополетного обучения. 
 Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты-вертолетчики, 
дополетное обучение, модель, учебно-тренировочные занятия, спортивно-
массовая работа. 

Annotation. The dissertation is devoted to physical training of helicopter-
cadets in the period before flying training.The aim of research is to give scientific 
backgraound and working methodics and programmes of physical training.The 
object of research physical training of cadets of higher military schools preparing 
army aviation pilots.The subject of research is the content the forins of organizing, 
methods and the way of physical training of helicopter-cadets in the period before 
flying training. The scientific novelty is based on the scientific development of 
system model of physical training process of helicopter-cadets during period 
before flying training and determined dependence of readiness of helicopter-cadets 
to the first flights on the level of development of their special and professionally 
important qualities. 
 Key words: physical training, helicopter-cadets, period before flying 
training, model, lesson training, sport-mass work. 
 
12. Маркин Н. Н. 
Методика подготовки студентов к выполнению силовых и скоростно-
силовых нормативов комплекса ГТО : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Маркин Николай 
Николаевич ; ВНИИФК. – М., 1984. – 20 с. 
 Аннотация. Предпринят новый подход в определении готовности 
студентов к сдаче норм комплекса ГТО. Выявлен и оценен уровень 
физической подготовленности молодежи в свете норм комплекса ГТО и 
выполнении тестов, которые в отличие от предложенных ранее контрольных 
упражнений можно использовать и как эффективное средство физического 
воспитания. Показана возможность прогнозирования готовности студентов к 
освоению норм комплекса ГТО. Экспериментально обоснована методика 



подготовки студентов к сдаче норм комплекса ГТО, базирующаяся на 
широком использовании универсального тренировочного устройства и 
экспресс-метода оценки физической подготовленности. 
 Ключевые слова: студенты, физическая подготовка, методика, 
контрольные упражнения. 
 Анотація. Здійснений новий підхід у визначенні готовності студентів 
до здачі норм комплексу ГПО. Виявлено і оцінено рівень фізичної 
підготовленості молоді до виконання норм комплексу ГПО і тестів, які на 
відміну від запропонованих раніше контрольних вправ можна 
використовувати і як ефективний засіб фізичного виховання. Показана 
можливість прогнозування готовності студентів до засвоєння норм 
комплексу ГПО. Експериментально обґрунтована методика підготовки 
студентів до виконання норм комплексу ГПО, що базується на широкому 
використанні універсального тренувального пристрою і експрес-методу 
оцінки фізичної підготовленості. 
 Ключові слова: студенти, фізична підготовка, методика, контрольні 
вправи. 
 Annotation. New approach is undertaken in determination of readiness of 
students to handing over of norms of complex „ready to labour and defensive”. 
Exposed and appraised level of physical preparedness of young people in the light 
of norms of complex „ready to labour and defensive” and implementation of tests 
which unlike offered ranee control exercises it is possible to use and as an effective 
mean of physical education. Possibility of prognostication of readiness of students 
is rotined to mastering of norms of complex „ready to labour and defensive”. The 
method of preparation of students is experimentally grounded to handing over of 
norms of complex „ready to labour and defensive”, being based on the wide use of 
universal training device and express-method of estimation of physical 
preparedness. 
 Key words: students, physical preparation, method, control exercises. 
УДК 796.011.3 
 
13.  Марченко О. Ю. 
Формування ціннісних категорій особистої фізичної культури у студентської 
молоді : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Марченко Оксана Юріївна ; Дніпроп. держ. ін-т фіз. культури і спорту. – Д., 
2010. – 20 с. 
 Анотація. Уперше досліджено потребово-мотиваційну сферу 
студентів, які не займаються спортом, що дозволило виявити ряд чинників, 
які лімітують формування ціннісних орієнтацій на заняттях з фізичного 
виховання, як процесу оволодіння знаннями, вміннями та навичками 
виховної, навчальної, оздоровчої та рекреаційної діяльності, до яких 
належать як організаційно-методичні умови, так і комунікативні, емоційні та 
особистісні. Уперше було визначено структуру потребово-мотиваційної 
сфери студентів, де пріоритетними були потреби у безпеці, пов’язані з 



необхідністю захищеності, стабільності, відсутності страху, забезпеченості 
майбутнього. Уперше для створення передумов задоволення базових потреб 
безпеки і стимулювання мотивації до занять фізичним вихованням  був 
використаний підхід щодо вилучення лімітуючих чинників, що негативно 
впливають на ставлення студентів до цього процесу, заснований на свободі 
вибору видів рухової активності, видів педагогічного контролю чи 
самоконтролю, мети занять фізичними вправами. 
 Ключові слова: фізична культура, фізичне виховання, категорія, 
цінність, ціннісні орієнтації, особистість, потреби, мотиви. 
 Аннотация. Осуществлен анализ проблем современной физической 
культуры, среди которых существенной является формирование ценностных 
категорий индивидуальной физической культуры молодежи. 
 Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, 
категория, ценность, ценностные ориентации, личность, потребности, 
мотивы. 

Annotation. The work deals with the issue of forming value categories of 
personal physical culture in the process of physical education of students youth. 
Peculiarities of motives, interests, value orientations of students studying in 
different departments of the university and the influence of going into a certain 
type of sports on the hierarchy of students value orientations in the sphere of 
physical culture and sports are different. The analysis of the research results and 
data of scientific literature allowed to define external and internal factors which 
influence on the formation of students values in physical culture and sports. To 
external factors belong life conditions of young people which are connected not 
only with the place of living (in the damnatory or with parents) but with material 
status, family influence, microenvironment, school, means of communication. 
Internal personal factors on the one hand reflect the influence of external and can 
be evaluated as personal reaction in the form of value attitude, activity motive, 
interest, persuasiveness and at the same time as an independent factor influencing 
attitude to external conditions depending on temperament, personal trends, level of 
desires, sociotype. "Research revealed that the use of the-tabsorption″ theory in the 
chosen kinds of sports and liquidation of limiting factors can influence the 
formation of hierarchy of needs and value orientations of a person by satisfying 
basic needs in safety and move to the first place higher personal needs in self 
realization with value orientation on individual physical culture of student. 
 Key words:   physical   culture,   physical   education,   category,   value,   
value orientations, personality, needs, motives. 
УДК 796.06:378.180.6 
 
14.  Марченко С. І. 
Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших 
класів засобами рухливих ігор : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання 
та спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних 
груп населення” / Марченко Світлана Іванівна ; Харк. держ. акад. фіз. 
культури. – Х., 2008. – 20 с. 



 Анотація. Виявлено найбільш сприятливі періоди розвитку рухових 
здібностей під впливом рухливих ігор, розроблено, теоретично обґрунтовано 
та апробовано варіанти рухових режимів ігрового характеру, що впливають 
на розвиток рухових здібностей учнів 2–4 класів. Удосконалена методика 
застосування рухливих ігор у фізичному вихованні школярів молодших 
класів. 
 Ключові слова: фізіологічні показники, рухова підготовленість, метод 
моделювання, контроль рухової підготовленості, рухливі ігри (ігри на 
свіжому повітрі). 
 Аннотация. Изучены проблемы совершенствования системы 
двигательной подготовки учеников младшего школьного возраста. 
 Ключевые слова: физиологические показатели, двигательная 
подготовленность, метод моделирования, контроль двигательной 
подготовленности, подвижные игры (игры на свежем воздухе). 
 Annotation. The dissertation is devoted to the problems of improvement of 
the system of motor training, of the junior schoolchildren. The abstract reads the 
problems of utilization of the game means, which rationally balanced, with 
directed commitment, power and volume with an account of individual features of 
the children's organism. Considered here is influence of outdoor games on 
dynamics of the development of the motor abilities of junior schoolchildren during 
10,20, 30,40 lessons of physical training. In the result of complete factor 
experiment the models are received which made it possible to estimate the degree 
of impact of each factor number of games (XI), numbers of repetition (X2), rest 
intervals (X3) and their interactivity on the results of development of motor 
abilities of schoolchildren of 2-4 forms depending of an age, sex, level of motor 
preparedness. The data of equation way be used for determination of optimal 
interrelation of researched factors during education process of schoolchildren of 2-
4 forms. They became objective tool of optimization of the educational process. 
The factor analysis makes it possible to verify a percentage of influence of factors 
on the level of development of motor abilities. 
 Key words: the Physiological indicators, the movable training, the method of 
simulate, the control of movable training, the active games (games on the fresh 
air). 
УДК 796.011.3 
 
15. Матяжов В. С. 
Оздоровительно-спортивный лагерь и его роль в физическом воспитании и 
совершенствовании функционального состояния организма студентов : 
автореф. дис. … канд. биол. наук : [спец.] 14761 „Лечебная физкультура и 
врачебный контроль над занимающимися физкультурой” / В. С. Матяжов ; 
ХМИ. – Харьков, 1972. – 19 с. 
 Аннотация. Обоснована эффективность предложенного режима 
отдыха в условиях лагеря и разработаны пути рационализации управления 
процессом активного оздоровления и физического воспитания студентов.  



 Ключевые слова: физическое воспитание, спортивный лагерь, 
студенты, функциональное состояние. 
 Анотація. Обґрунтована ефективність запропонованого режиму 
відпочинку в умовах табору і розроблені шляхи раціоналізації управління 
процесом активного оздоровлення і фізичного виховання студентів.  
 Ключові слова: фізичне виховання, спортивний табір, студенти, 
функціональний стан. 
 Annotation. Efficiency of the offered mode of rest is grounded in the 
conditions of camp and the ways of rationalization of process of the active making 
healthy and physical education of students control are developed.    
 Key words: physical education, sporting camp, students, functional state. 
 
16. Матяш И. И. 
Развитие физической культуры и спорта в Чехословакии (1945–1975 гг.) : 
автореф. дис. … канд. ист. наук : [спец.] 07.00.03 „Всеобщая история” / 
Матяш Иван Иосифович ; УГУ. – Ужгород, 1979. – 20 с. 
 Аннотация. Охарактеризован процесс становления и развития 
физкультуры и спорта в ЧССР. 
 Ключевые слова: физическая культура, спорт, Чехословакия. 
 Анотація. Представлена характеристика процесу становлення і 
розвитку фізкультури і спорту в ЧРСР.   
 Ключові слова: фізична культура, спорт, Чехословакія. 
 Аnnotation. Becoming and development of physical education and sport is 
described in CHSSR.   
 Key words: physical culture, sport, Czechoslovakia. 
 
17. Медведков В. Д. 
Методика восстановления профессиональной работоспособности 
станочников с использованием специальных физических упражнений : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Медведков Виктор 
Дмитриевич ; ВНИИФК. – М., 1988. – 24 с. 
 Аннотация. Экспериментально определена и математически описана 
зависимость эффективности физкультпауз от положения туловища при 
активном отдыхе станочников, работающих стоя. Впервые разработаны и 
экспериментально обоснованы методики восстановления профессиональной 
работоспособности станочников с использованием вибромассажа ног и 
последующей физкультпаузы лежа в цеховой восстановительно-
профилактической комнате, физкультминуток и микропауз полулежа на 
оригинальном стуле–стеллаже–тренажере на рабочем месте, в послерабочее 
время с применением массажа ног и последующих физических упражнений 
лежа в восстановительно-профилактическом центре санитарно-бытовых 
помещений предприятия. 



 Ключевые слова: методики восстановления профессиональной 
работоспособности станочников, массаж, физические упражнения, 
физкультурные минуты. 
 Анотація. Експериментельно визначена і математично описана 
залежність ефективності фізкультпауз від положення тулуба під час 
активного відпочинку верстатників, що працюють стоячи. Уперше 
розроблені і експериментально обгрунтовані методики відновлення 
професійної працездатності верстатників з використанням вібромасажа ніг і 
подальшої фізкультпаузи, лежачи у цеховій відновно-профілактичній 
кімнаті, фізкультхвилинок і мікропауз, напівлежачи на оригінальному 
стільці–стелажі–тренажері на робочому місці, у післяробочий час із 
застосуванням масажу ніг і подальших фізичних вправ, лежачи у відновно-
профілактичному центрі санітарно-побутових приміщень підприємства.   
 Ключові слова: методики відновлення професійної працездатності 
верстатників, масаж, фізичні вправи, фізкультурні хвилини. 
 Annotation. Experimentally certain and dependence of efficiency of athletic 
pause is mathematically described on position of trunk at active rest of machine-
operators, workings upright. First developed and the methods of renewal of 
professional capacity of machine-operators are experimentally grounded with the 
use of vibromassaz of feet and subsequent athletic pause lying in a workshop 
restoration prophylactic room, athletic minutes and mikropauz lying on a half on 
an original chair shelving trainer in the workplace in time after work with the use 
of massage of feet and subsequent physical exercises lying in the restoration 
prophylactic center of sanitary domestic apartments of enterprise.   
 Key words: methods of renewal of professional capacity of machine-
operators, massage, physical exercises, athletic minutes. 
 
18. Медведкова Н. И. 
Организация физической культуры на промышленном предприятии в новых 
условиях хозяйствования : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Медведкова Наталия Ивановна ; 
РНИИФК. – М., 1993. – 23 с. 
 Аннотация. Определена эффективность самоокупаемой системы 
дифференцированных организационно-педагогических форм физической 
культуры на небольшом предприятии. Выявлена эффективность 
комплексного использования физических упражнений и закаливания на 
занятиях, организованных по месту работы, для снижения заболеваемости 
работающих женщин и их детей. Установлена более высокая сравнительная 
эффективность послерабочих восстановительно-профилактических занятий 
женщин умственного труда при комплексном использовании средств. 
 Ключевые слова: организация физической культуры, промышленное 
предприятие, условия хозяйствования, снижение заболеваний. 
 Анотація. Визначена ефективність системи диференційованих 
організаційно-педагогічних форм фізичної культури на невеликому 



підприємстві. Виявлена ефективність комплексного використання фізичних 
вправ і загартовування на заняттях, організованих за місцем роботи, для 
зниження захворюваності працюючих жінок і їх дітей. Встановлена вища 
порівняльна ефективність відновно-профілактичних занять жінок розумової 
праці після роботи при комплексному використанні засобів.  
 Ключові слова: організація фізичної культури, промислове 
підприємство, умови господарювання, зниження захворювань. 
 Annotation. Efficiency of the samookupaemoy system of the differentiated 
organizational-pedagogical forms of physical culture is certain on a small 
enterprise. Efficiency of the complex use of physical exercises and zakalivaniya is 
exposed on employments, organized at the place of work, for the decline of 
morbidity of workings women and their children. More high comparative 
efficiency of poslerabochikh vosstanovitel'no-profilakticheskikh employments of 
women of mental work is set at complex use of facilities.  
 Key words: organization of physical culture, industrial enterprise, 
management terms, decline of diseases. 
 
19. Межялите А. А. 
Воспитание положительного отношения к физической культуре девушек 
профессиональных училищ посредством самостоятельных занятий 
физическими упражнениями : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Межялите Андроне 
Антоновна ; АФВиС. – Минск, 1992. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые в Литовской Республике выявлены тенденции 
изменения физического состояния. Изучено отношение девушек к 
собственному физическому состоянию. Выявлены виды деятельности в 
свободное время. Доказана необходимость и возможность использования 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; разработана и 
экспериментально апробирована методика самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, контроля за их эффективностью и 
самоконтроля. 
 Ключевые слова: девушки, профессиональные училища, физическая 
культура, самостоятельные занятия физическими упражнениями. 
 Анотація. Уперше в Литовській Республіці виявлені тенденції зміни 
фізичного стану. Вивчено відношення дівчат до власного фізичного стану. 
Виокремлено види діяльності у вільний час. Доведена необхідність і 
можливість використання самостійних занять фізичними вправами; 
розроблена і експериментально апробована методика самостійних занять 
фізичними вправами, контролю за їх ефективністю і самоконтролю. 
 Ключові слова: дівчата, професійні училища, фізична культура, 
самостійні заняття фізичними вправами. 
 Annotation. First the tendencies of change of bodily condition are exposed 
in Lithuanian Republic. Attitude of girls is studied toward a physical eigenstate. 
The types of activity are exposed in own time. A necessity and possibility of the 



use of independent employments physical exercises is well-proven; developed and 
the method of independent employments is experimentally approved by physical 
exercises, control after their efficiency and self-control. 
 Key words: girls, professional schools, physical culture, independent 
employments by physical exercises. 
 
20. Мельник В. В. 
Методика применения тренажеров и тренировочных устройств в системе 
физкультурно-оздоровительных мероприятий дошкольников 5–6 лет : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры” / Мельник Василий Владимирович ; ВНИИФК. – М., 
1991. – 25 с. 
 Аннотация. Раскрыты педагогические требования к конструкции 
тренажерных устройств, предназначенных для использования детьми 
дошкольного возраста; параметры физических нагрузок разной 
направленности при выполнении упражнений на тренажерных устройствах 
для дошкольников 5–6 лет. Обоснована методика применения тренажерных 
средств образно-игровой направленности в различных формах занятий. 
 Ключевые слова: дошкольники 5–6 лет, методика применения 
тренажеров, физические загрузки, формы занятий. 
 Анотація. Розкрито педагогічні вимоги до конструкції тренажерних 
пристроїв, призначених для використання дітьми дошкільного віку; 
параметри фізичних навантажень різної спрямованості під час виконання 
вправ на тренажерних пристроях для дошкільників 5–6 років. Обґрунтована 
методика застосування тренажерних засобів образно-ігрової спрямованості в 
різних формах занять. 
 Ключові слова: дошкільники 5–6 років, методика застосування 
тренажерів, фізичні завантаження, форми занять. 
 Annotation. Pedagogical requirements are exposed to the construction of 
trainer devices, intended for the use of preschool age children; parameters of the 
physical loadings of different orientation at implementation of exercises on trainer 
devices for under-fives 5–6 years. The method of application of trainer facilities of 
vivid-playing orientation is grounded in the different forms of employments. 
 Key words: under-fives 5–6 years, method of application of trainers, 
physical loads, forms of employments. 
 
21. Меньшикова Г. А. 
Физическое воспитание как одно из условий формирования сознательной 
дисциплины учащихся : автореф. дис. … канд. пед. наук / Г. А. Меньшикова ; 
ГЦОЛИФК им. И. В. Сталина. – М., 1955. – 13 с. 
 Аннотация. Установлено, что наиболее доступной формой познания 
окружающего мира в детском возрасте являются упражнения в виде 
„предметно-ролевой игры”. Процессы игры и занятий физическими 



упражнениями содействуют разрешению задач физического и умственного 
воспитания учащихся. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, упражнения, учащиеся. 
 Анотація. Встановлено, що найбільш доступною формою пізнання 
навколишнього світу в дитячому віці є вправи у вигляді „наочно-рольової 
гри”. Процеси гри і занять фізичними вправами сприяють виконанню завдань 
фізичного і розумового виховання учнів.   
 Ключові слова: фізичне виховання, вправи, учні. 
 Annotation. It is set that the most accessible form of cognition of outward 
things in child's age are exercises as a „subject-role game”. The processes of game 
and employments assist physical exercises permission of tasks of physical and 
mental education of student.   
 Key words: physical education, exercises, student. 
 
22. Мизеров М. М. 
Управление процессом физического воспитания студентов специальной 
медицинской группы на основе характеристик их функционального 
состояния : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]  13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки (включая 
методику лечебной физкультуры)” / Мизеров Михаил Михайлович ; 
ВНИИФК. – М., 1980. – 23 с. 
 Аннотация. Впервые на основе динамики характеристик 
функционального состояния организма студентов выявлены этапы 
физического воспитания, определены оптимальные физические нагрузки и 
получены физиологические кривые (кривые ЧСС) уроков на этих этапах. 
Апробирован повышенный объем физических нагрузок за счет введения 
самостоятельных занятий в домашних условиях без перерывов на 
экзаменационные сессии и каникулы. Впервые разработаны прогнозируемые 
(модельные) характеристики состояния организма студентов специальной 
медицинской группы на определенные этапы занятий физическими 
упражнениями, которые могут служить нормативами функционального 
состояния в конце каждого учебного семестра.  
 Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, управление, 
специальная медицинская группа, функциональное состояние. 
 Анотація. Уперше на основі динаміки характеристик функціонального 
стану організму студентів виявлені етапи фізичного виховання, визначені 
оптимальні фізичні навантаження і отримані фізіологічні криві (криві ЧСС) 
уроків на цих етапах. Апробований підвищений обсяг фізичних навантажень 
за рахунок уведення самостійних занять в домашніх умовах без перерв на 
екзаменаційні сесії і канікули. Уперше розроблені прогнозовані (модельні) 
характеристики стану організму студентів спеціальної медичної групи на 
певні етапи занять фізичними вправами, які можуть служити нормативами 
функціонального стану в кінці кожного навчального семестру.    
 Ключові слова: студенти, фізичне виховання, управління, спеціальна 
медична група, функціональний стан. 



 Annotation. First on the basis of dynamics of descriptions of the functional 
state of organism of students the stages of physical education are exposed, the 
optimum physical loadings are certain and the physiological curves (curves of 
CHSS) of lessons are got on these stages. The enhanceable volume of the physical 
loadings is approved due to introduction of independent employments in home 
terms without interruptions on examination sessions and vacations. The forecast 
(model) descriptions of the state of organism of students of task medical force are 
first developed on the certain stages of employments by physical exercises which 
can serve as the norms of the functional state at the end of every educational 
semester.    
 Key words: students, physical education, management, task medical force, 
functional state. 
 
23. Микитин Л. М. 
Корекція показників фізичного розвитку учнів старшого шкільного віку 
гірських шкіл Карпатського регіону засобами фізичної культури : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Микитин Любов 
Михайлівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2013. – 20 с. 

Анотація. Науково обґрунтовано програму корекції показників 
фізичного розвитку учнів старшого шкільного віку гірських шкіл 
Карпатського регіону. Показано ефективність застосовування 
диференційованих програм, у яких добір засобів фізичної культури 
спрямовано на корекцію маси тіла, що своєю чергою впливало на інші 
антропометричні показники. Уперше доведено, що диференційований підхід 
до проведення занять з учнями старшого шкільного віку, залежно від 
відхилень маси тіла, сприяє оптимальним змінам таких показників фізичного 
розвитку як ІМТ, сила м'язів правої та лівої кистей, сила м'язів спини, жирові 
складки на двоголовому і триголовому м'язах плеча та животі, обхват стегон, 
обхват талії, а на цій основі – поліпшує функціонування основних систем 
енергозабезпечення організму, підвищує фізичну працездатність, рівень 
соматичного здоров'я та фізичну підготовленість. 

Ключові слова: старший шкільний вік, гірська школа, показники 
фізичного розвитку, маса тіла, стан здоров'я. 

Аннотация. В диссертации освещены вопросы о 
неудовлетворительном состоянии здоровья учеников старшего школьного 
возраста, о значительной распространенности отклонений от нормальной 
массы тела, которое в свою очередь влияет на другие показатели физического 
развития, а также об отсутствии позитивных тенденций к улучшению 
состояния их здоровья. Особенно эти проблемы касаются учеников горных 
школ Карпатского региона. Это требует разработки программ, которые 
способствовали бы коррекции показателей физического развития учеников. 

Ключевые слова: старший школьный, возраст, горная школа, 
показатели физического развития, масса тела, состояние здоровья. 



Annotation. The performed analysis of the indices of physical development 
of pupils of senior school age in schools of the Carpathian mountain region shoved 
that the body weight is connected to certain anthropometric indices and a level of 
physical development of pupils. It is established reliable differences of some of 
these indices between groups of pupils with normal weight, overweight, and 
underweight. It is established the necessity of application of the new approaches, 
means, and technologies that have to conform to the personality of pupils, assist 
the formation of positive motivation at classes in order to obtain results in 
improvement of the pupils' physical development, their functional and physical 
fitness, the level of somatic health. The researches allowed to design and introduce 
a program-of .correction of indices of physical development of pupils of senior 
school age. It is a contribution to fulfillment of the assigned tasks of physical 
education. Its application provided correction of indices of physical development, 
and on this basis - an optimization of a functional state and growth of indices of 
physical fitness. 

Key words: senior school age, school, indices of physical- development, 
body weight, heath status.       

УДК 796.012.1-053.5 
 
24. Минин Е. Ф. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка судового механика : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Минин Евгений 
Федорович ; ГЦОЛИФК. – М., 1991. – 25 с. 
 Аннотация. Установлено наличие специфических двигательных 
способностей судового механика, отвечающих требованиям профессии. 
Разработана организационно-методическая форма профессионально-
прикладной физической подготовки „спортивный кубрик”. 
 Ключевые слова: судовой механик, двигательные способности, 
требования профессии. 
 Анотація. Встановлена наявність специфічних рухових здібностей 
суднового механіка, що відповідають вимогам професії. Розроблена 
організаційно-методична форма професійно-прикладної фізичної підготовки 
„спортивний кубрик”.   
 Ключові слова: судновий механік, рухові здібності, вимоги професії. 
 Annotation. The presence of specific motive capabilities of ship mechanic, 
answering the requirements of profession is set. The organizational-methodical 
form of the professional-applied physical preparation is developed „sporting crew's 
quarters”.   
 Key words: ship mechanic, motive capabilities, requirements of profession. 
 
25. Минина Н. В. 
Организационно-методические особенности физического воспитания 
учащихся 12–13 лет в экологически неблагополучных условиях крупного 
города : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 



методика физического воспитания, спортивной тренировки и 
оздоровительной физической культуры” / Минина Наталья Владимировна ; 
РНИИФК. – М., 1992. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые дан анализ особенностей физического состояния 
подростков (физического развития, физической подготовленности и 
состояния здоровья), проживающих в регионах с различной экологической 
ситуацией. Разработаны организационно-методические основы комплексного 
использования в средних общеобразовательных учебных заведениях средств 
физической культуры, медико-биологических средств восстановления и 
санитарно-гигиенических мероприятий, позволяющих локально исключить 
воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. 
 Ключевые слова: подростки, физическое воспитание, экологические 
факторы. 
 Анотація. Уперше проаналізовано особливості фізичного стану 
підлітків (фізичного розвитку, фізичної підготовленості і стану здоров'я), що 
проживають в регіонах з різною екологічною ситуацією. Розроблено 
організаційно-методичні основи комплексного використання в середніх 
загальноосвітніх навчальних закладах засобів фізичної культури, медико-
біологічних засобів відновлення і санітарно-гігієнічних заходів, що 
дозволяють локально відмінити вплив несприятливих чинників довкілля. 
 Ключові слова: підлітки, фізичне виховання, екологічні чинники. 
 Annotation. The analysis of features of bodily condition of teenagers 
(physical development, physical preparedness and state of health), resident in 
regions with a different ecological situation is first given. Organizational-
methodical bases of the complex use are developed in middle general educational 
establishments of facilities of physical culture, mediko-biologicheskikh facilities of 
renewal and sanitary-hygenic measures, allowing locally to eliminate influence 
unfavorable factors of environment. 
 Key words: teenagers, physical education, ecological factors. 
 
26. Михеев А. А. 
Экспериментальное обоснование программных нормативов оценки 
физической подготовленности девушек-учащихся средних специальных 
учебных заведений : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 
(включая методику лечебной физкультуры)” / Михеев Александр 
Андреевич ; ВНИИФК. – М., 1979. – 24 с. 
 Аннотация. Разработан метод характеристики трудности комплекса 
учебных нормативных заданий. Предложен вариант использования 
перцентильного метода для программирования границ и зон оцениваемых 
результатов, на основе которого разработана таблица групповой оценки 
физической подготовленности девушек-учащихся средних специальных 
учебных заведений. Экспериментально обоснован методический прием 
стимулирования активности учащихся посредством индивидуализации 
заданий и оценивания, а также шкалы стимулирующих оценок. Предложена 



принципиальная схема единства нормативных требований советской 
системы физического воспитания, в которой определено место учебных 
программных нормативов в их тесном единстве и взаимосвязи с нормами 
комплекса ГТО. 
 Ключевые слова: программные нормативы, оценка физической 
подготовленности, девушки, средние специальные учебные заведения. 
 Анотація. Розроблено метод характеристики комплексу навчальних 
нормативних завдань. Запропоновано варіант використання перцентильного 
методу для програмування кордонів і зон оцінюваних результатів, на основі 
якого розроблена таблиця групової оцінки фізичної підготовленості дівчат-
учнів середніх спеціальних навчальних закладів. Експериментально 
обґрунтовано методичний прийом стимулювання активності завдань учнів за 
допомогою індивідуалізації і оцінювання, а також шкали стимулюючих 
оцінок. Запропонована принципова схема єдності нормативних вимог 
радянської системи фізичного виховання, в якій визначено місце навчальних 
програмних нормативів відповідно єдності і взаємозв'язку з нормами 
комплексу ГПО.   
 Ключові слова: програмні нормативи, оцінка фізичної підготовленості, 
дівчата, середні спеціальні учбові заклади. 
 Annotation. The method of description of difficulty of complex of 
educational normative tasks is developed. The variant of the use of percentil'nogo 
method is offered for programming of scopes and areas of the estimated results, 
which the table of group estimation of physical preparedness of the girls-student 
middle special educational establishments is developed on the basis of. The 
methodical reception of stimulation of activity of student by means of 
individualization tasks and evaluation, and also scales, is experimentally grounded 
 Key words: programmatic norms, estimation of physical preparedness, girls, 
middle special educational establishments. 
 
27. Моисеев Н. М. 
Критерии оценки и система проверки успеваемости как факторы повышения 
эффективности учебного процесса на уроках физического воспитания в IV–
VIII классах : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.734 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Н. М. Моисеев ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1978. – 21 с. 
 Аннотация. Раскрыто понятие содержания „успеваемость школьника 
по физическому воспитанию”, содержание и взаимосвязь качественных и 
количественных показателей, определяющих объективную оценку 
результатов учебного труда школьников. Раскрыто особенности системы и 
определено содержание каждого звена текущей проверки успеваемости 
школьников. Разработаны вопросы методики текущей проверки и 
оценивания. 
 Ключевые слова: система проверки успеваемости, факторы повышения 
эффективности учебного процесса, урок физической культуры, оценка 
результатов. 



 Анотація. Розкрито поняття змісту „успішність школяра з фізичного 
виховання”, зміст і взаємозв'язок якісних і кількісних показників, що 
визначають об'єктивну оцінку результатів навчальної праці школярів. 
Розкрито особливості системи і визначено зміст кожної ланки поточної 
перевірки успішності школярів. Розроблені питання методики поточної 
перевірки і оцінювання.   
 Ключові слова: система перевірки успішності, чинники підвищення 
ефективності навчального процесу, урок фізичної культури, оцінка 
результатів. 
 Annotation. The concept of maintenance is exposed „progress of schoolboy 
on physical education”, maintenance and intercommunication of high-quality and 
quantitative indexes, determining the objective estimation of results of educational 
labour of schoolboys. The features of the system are exposed and maintenance of 
every link of current verification of progress of schoolboys is certain. The 
questions of method of current verification and evaluation are developed.   
 Key words: system of verification of progress, factors of increase of 
efficiency of educational process, lesson of physical culture, estimation of results. 
 
28. Моисеева Т. Ю. 
Возрастная динамика свойств ВНД как предпосылка определяющая 
направленность физического воспитания и спортивной тренировки : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 130004 „Теория и методика физического 
воспитания и спортивной тренировки” / Моисеева Татьяна Юрьевна ; 
КГИФК. – К., 1974. – 29 с. 
 Аннотация. Определена динамика развития силы, подвижности и 
уравновешенности нервных процессов у детей и подростков школьного 
возраста. Разработана комплексная методика, позволяющая определить 
некоторые основные психофизиологические параметры (подвижность и 
уравновешенность нервных процессов). Экспериментально выявлены 
особенности реакции подростков, находящихся в периоде критического 
развития, на сильный эмоциональный раздражитель.  
 Ключевые слова: динамика развития силы, подвижности и 
уравновешенности нервных процессов у детей и подростков школьного 
возраста, физическое воспитание и спортивная тренировка. 
 Анотація. Визначена динаміка розвитку сили, рухливості і 
врівноваженості нервових процесів у дітей і підлітків шкільного віку. 
Розроблена комплексна методика, що дозволяє визначити деякі основні 
психофізіологічні параметри (рухливість і врівноваженість нервових 
процесів). Експериментально виявлені особливості реакції підлітків, що 
знаходяться в періоді критичного розвитку на сильний емоційний подразник. 
 Ключові слова: динаміка розвитку сили, рухливості і врівноваженості 
нервових процесів у дітей і підлітків шкільного віку, фізичне виховання і 
спортивне тренування. 
 Annotation. The dynamics of development of force is certain, to mobility 
and even temper of nervous processes for children and teenagers of school age. A 



complex method, allowing to define some basic psikhofiziologicheskie parameters, 
is developed (mobility and even temper of nervous processes). The features of 
reaction of teenagers, being in the period of critical development are 
experimentally exposed, on a strong emotional irritant. 
 Key words: loud speaker of development of force, mobility and even temper 
of nervous processes for children and teenagers of school age, physical education 
and sporting training. 
 
29. Моїсеєв С. О. 
Особистісно орієнтований підхід до фізичного виховання старшокласників у 
навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / Моїсеєв 
Сергій Олександрович ; Дрогоб. держ. пед. ун-т імені Івана Франка. – 
Дрогобич, 2009. – 20 с. 
 Анотація. Уперше визначено, теоретично обґрунтовано та 
експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови реалізації 
особистісно орієнтованого підходу до фізичного виховання старшокласників 
у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: організація 
конструктивного спілкування між училетем та учнями, стимулювання 
суб’єктності юнаків і дівчат в урочній та позаурочній фізкультурно-
спортивній діяльності й забезпечення переходу фізичного виховання 
школярів у фізичне самовдосконалення. 
 Ключові слова: особистість, особистісно орієнтоване виховання, 
фізичне виховання, особиста фізична культура старшокласника, 
організаційно-педагогічні умови, конструктивне спілкування, суб'єкт 
фізичного виховання, фізичне самоудосконалення. 
 Аннотация. Определены и теоретически обоснованы организационно-
педагогические условия личностно ориентированного физического 
воспитания старшеклассников: организация конструктивного общения между 
субъектами педагогического процесса; стимулирование субъективности 
старшеклассников в физкультурно-спортивной деятельности; обеспечение 
перехода физического воспитания учеников в их физическое 
самовоспитание. 
 Ключевые слова: личность, личностно ориентированное воспитание, 
физическое воспитание, физическая культура старшеклассника, 
организационно-педагогические условия, конструктивное общение, субъект 
физического воспитания, физическое самовоспитание. 
 Annotation. The investigation is dedicated to problem of individual 
orientation of school system of physical education of pupils of senior forms. The 
author explained the sense and the meaning of individually-oriented approach to 
education in psychological and pedagogical science. The author specified 
structural and content selfdependance between such notions as physical culture of 
society, physical education and individual physical culture of pupil of senior form. 
The author determined components, criteria, indicators and levels of formation of 



individual physical culture and pupils of senior forms on real system of physical 
education and possible ways raising of it's effectiveness. 
 Key words: individuality, individually-oriented education, physical 
education, individual physical culture of pupil of senior from, organizational and 
pedagogical conditions, constructive speaking, subject of physical education, 
physical selfperfection. 
УДК 37.032 
 
30. Молнар М. В. 
Формування програмно-методичного забезпечення фізичного виховання у 
молодшій школі з урахуванням регіонального компоненту освіти (на 
прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання 
і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Молнар Михайло Васильович ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2000. – 20 с. 
 Анотація. Обґрунтовано засоби фізичного виховання, розроблено та 
експериментально апробовано регіональні програми з фізичної культури для 
початкових класів Закарпатської області. 
 Ключові слова: фізичний стан, програмно-методичне забезпечення, 
фізичне виховання, регіональні особливості, учні молодшого шкільного віку, 
Закарпатська область. 
 Аннотация. Обоснованы средства физического воспитания, 
разработаны и экспериментально апробированы региональные программы по 
физической культуре для начальных классов Закарпатской области. 
 Ключевые слова: физическое состояние, программно-методическое 
обеспечение, физическое воспитание, региональные особенности, ученики 
младшего школьного возраста, Закарпатская область. 
 Annotation. Dissertation is dedicated to problems of program and methods 
support of physical education in general education school. Dissertation defines 
guidelines for optimization of physical education in various regions of Ukraine, 
describes objective conditions, which determine specific peculiarities of carrying 
out physical education in Zakarpation region. In particular, location of the 
Carpathian mountains created necessary prerequisites for conducting winter kind 
of physical exercises; high mean annual temperature permits to increase quantity of 
outdoor physical lessons; ethnical character determines expediency and need for 
wider application in the process of physical education of the elements of national 
folk physical exercises. 
 Key-words: physical state, program and methods support, physical 
education, regional peculiarities, junior grade students. Zakarpation region. 
УДК 796:370.37 
 
31. Молчанов С. В. 
Зависимость между отношением к спорту как зрелищу и приобщением к 
занятиям физической культурой (на примере рабочих коллективов) : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 



воспитания и спортивной тренировки, включая методику лечебной 
физической культуры” ; [спец.] 09.00.09 „Прикладная социология” / 
Молчанов Сергей Витальевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1981. − 22 с. 
 Аннотация. Экспериментально обосновано длительное направленное 
воздействие спортивных соревнований как зрелищ на производственный 
коллектив. Установлено, что спорт является одним из катализаторов 
общественной жизни, а стимуляция зрелищной активности – важным 
фактором педагогического воздействия. 
 Ключевые слова: спорт как зрелище, воздействие спортивных 
соревнований, стимуляция активности. 
 Анотація. Експериментально обґрунтована тривала направлена дія 
спортивних змагань як видовищ на виробничий колектив. Встановлено, що 
спорт є одним з каталізаторів суспільного життя, а стимуляція видовищної 
активності – важливим чинником педагогічної дії.   
 Ключові слова: спорт як видовище, дія спортивних змагань, стимуляція 
активності. 
 Annotation. The protracted directed influence of sporting competitions is 
experimentally grounded as spectacles on a production collective. It is set that 
sport is one of catalysts of public life, and stimulation of spectacle activity – by the 
important factor of pedagogical influence.   
 Key words: sport as spectacle, influence of sporting competitions, 
stimulation of activity.  
 
32. Молчанова В. И. 
Агитационно-пропагандистская работа коллектива физической культуры 
вуза : автореф. дис. … канд. пед. наук / В. И. Молчанова ; ГДОИФК им. 
П. Ф. Лесгафта. – Л., 1957. – 22 с. 
 Аннотация. Обоснована необходимость систематического проведения 
целеустремленной, разнообразной по формам, средствам и методам 
агитационно-пропагандистской работы. 
 Ключевые слова: формы, средства, методы пропаганды в коллективах 
физической культуры. 
 Анотація. Обґрунтована необхідність систематичного проведення 
цілеспрямованої, різноманітної за формами, засобами і методами агітаційно-
пропагандистської роботи.   
 Ключові слова: форми, засоби, методи пропаганди в колективах 
фізичної культури. 
 Annotation. The necessity of systematic leadthrough is grounded 
purposeful, various on forms, facilities and methods of agitation-propagandist 
work.   
 Key words: forms, facilities, methods of propaganda in the collectives of 
physical culture. 
 
 
 



33. Молчанова В. И. 
Агитационно-пропагандистская работа коллектива физической культуры 
вуза : автореф. дис. … канд. пед. наук / В. И. Молчанова ; ГДОИФК им. 
П. Ф. Лесгафта. – Л., 1958. – 22 с. 
 Аннотация. Уточнена система существующих форм, средств и 
методов агитации и пропаганды физической культуры и спорта. Проверена 
эффективность различных форм, средств и методов агитации и пропаганды с 
точки зрения влияния их на повышение качества учебно-воспитательной, 
физкультурно-массовой и спортивной работы коллектива физкультуры вуза. 
 Ключевые слова: формы, средства, методы пропаганды в коллективах 
физической культуры. 
 Анотація. Обґрунтована необхідність систематичного проведення 
цілеспрямованої, різноманітної за формами, засобами і методами агітаційно-
пропагандистської роботи.   
 Ключові слова: форми, засоби, методи пропаганди в колективах 
фізичної культури. 
 Annotation. The necessity of systematic leadthrough is grounded 
purposeful, various on forms, facilities and methods of agitation-propagandist 
work.   
 Key words: forms, facilities, methods of propaganda in the collectives of 
physical culture. 
 
34. Молчанова В. И. 
Опыт воспитательной работы со студентами в физкультурном коллективе 
Рижского педагогического института : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
В. И. Молчанова ; ГЦОЛИФК. – М., 1961. – 23 с. 
 Аннотация. Систематизированы методы, средства и формы 
воспитательной работы коллектива физической культуры. Проведен опыт 
воспитательной работы в коллективе физической культуры Рижского 
педагогического института. Проверена эффективность этого опыта по 
основным показателям физкультурно-массовой и учебно-воспитательной 
работы физкультурного коллектива. 
 Ключевые слова: воспитательная работа, средства, методы, опыт, 
студенты, коллектив физической культуры. 
 Анотація. Систематизовано методи, засоби і форми виховної роботи 
колективу фізичної культури. Проведений досвід виховної роботи в 
колективі фізичної культури Ризького педагогічного інституту. Перевірена 
ефективність цього досвіду за основними показниками фізкультурно-масової 
і навчально-виховної роботи фізкультурного колективу.   
 Ключові слова: виховна робота, засоби, методи, досвід, студенти, 
колектив фізичної культури. 
 Annotation. Methods, facilities and forms of an educate work of collective 
of physical culture, are systematized. Experience of an educate work is conducted 
in the collective of physical culture of the Riga pedagogical college. Efficiency of 



this experience is tested on the basic indexes of athletic-mass and uchebno-
vospitatel'noy work of athletic collective.   
 Key words: educate work, facilities, methods, experience, students, 
collective of physical culture. 
 
35. Мосаад Сайед Эвес. 
Привлечение опыта Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина в 
становлении работы по физическому воспитанию пионерской организации 
ОАР „Авангард Насеровцев” : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13734 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки” / 
Мосаад Сайед Эвес ; ГЦОЛИФК. – М., 1971. – 27 с. 
 Аннотация. Изучена роль и особенности работы Всесоюзной 
пионерской организации им. В. И. Ленина в области физического воспитания 
пионеров и школьников СССР. Определена возможность использования 
опыта работы Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина в 
условиях ОАР. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, пионерская организация, 
опыт работы. 
 Анотація. Вивчена роль і особливості роботи Всесоюзної піонерської 
організації ім. В. І. Леніна з фізичного виховання піонерів і школярів СРСР. 
Визначена можливість використання досвіду роботи Всесоюзної піонерської 
організації ім. В. І. Леніна в умовах ОАР.   
 Ключові слова: фізичне виховання, піонерська організація, досвід 
роботи. 
 Annotation. A role and features of work of All-union pioneer organization is 
studied the name of V. I. Lenina in area of physical education of pioneers and 
schoolboys of the USSR. Possibility of the use of experience All-union pioneer 
organization is certain the name of In. I. Lenina in the conditions of OAR.   
 Key words: physical education, pioneer organization, experience. 
 
36. Мосиенко М. Г. 
Эффективность физической культуры и спорта в режиме труда и отдыха 
механизаторов сельского хозяйства : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Мосиенко Михаил 
Григорьевич ; ВНИИФК. – М., 1981. – 25 с. 
 Аннотация. Экспериментально обосновано, что занятия физической 
культурой и спортом по специальной программе улучшают функциональное 
состояние и повышают физическую подготовленность, проявляют 
устойчивость к неблагоприятным производственным факторам, что 
положительно сказывается на производительности труда. 
 Ключевые слова: режим труда и отдыха, эффективность физической 
культуры и спорта, механизаторы сельского хозяйства. 
 Анотація. Експериментально обґрунтовано, що заняття фізичною 
культурою і спортом за спеціальною програмою покращують 



функціональний стан і підвищують фізичну підготовленість, проявляють 
стійкість до несприятливих виробничих чинників, що позитивно 
позначається на продуктивності праці.   
 Ключові слова: режим праці і відпочинку, ефективність фізичної 
культури і спорту, механізатори сільського господарства. 
 Annotation. It is experimentally grounded, that engaged in a physical 
culture and sport on the special program improve the functional state and promote 
physical preparedness, show stability to the unfavorable production factors, that 
positively tells on the labour productivity.   
 Key words: mode of labour and rest, efficiency of physical culture and sport, 
mechanization experts of agriculture. 
 
37. Мосійчук Л. В. 
Формування комплексної системи навчально-тренувальних завдань у 
фізичному вихованні школярів (на прикладі підлітків 13–14 років) : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Мосійчук Леонід 
Васильович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2004. – 23 с. 
 Анотація. Уперше теоретично обґрунтовано технологію формування 
комплексної системи навчально-тренувальних завдань та добору адекватних 
засобів її реалізації; розроблено схему добору фізичних вправ для визначення 
рівня загальної фізичної підготовленості підлітків, яка відрізняється від 
традиційної націленістю на визначення функціонального стану усіх факторів, 
що зумовлюють рухову активність школярів. 
 Ключові слова: рухова активність, всебічний розвиток фізичних 
якостей, рухові навички, навчально-тренувальна програма, фізичний 
розвиток. 
 Аннотация. Впервые теоретически обоснована технология 
формирования комплексной системы учебно-тренировочных заданий в 
физическом воспитании школьников и подбора адекватных средств ее 
реализации. 
 Ключевые слова: адаптация к двигательной активности, всестороннее 
развитие физических качеств, двигательные навыки, учебно-тренировочная 
программа, физическое развитие. 

Annotation. Work-outed the model of analysis of physical qualities is 
developed after the types of their display, which allowed to select 16 relatively 
independent constituents. It is instrumental in specification of training orientation 
of comprehensive development of physical qualities. Well-founded the program of 
comprehensive development of physical qualities, which foresees purposeful 
continuous influence on all types of display of physical qualities by combining of 
separate training tasks thus, is grounded that their least could provide the 
improvement of all factors, that predetermine the display of general motive activity 
of schoolboys. Formed the methods of complex decision of educational and 
training tasks, which foresees comprehensive development of physical qualities 



concertedly with training essence of educational exercises and selection of 
adequate facilities of complex decision of educational-training tasks, is formed. 
 Key words: adaptation to motive activity, comprehensive development of 
physical qualities, motive skills, educational-training program, physical 
development. 
УДК 796.42(07) 
 
38. Москаленко Н. В. 
Диференційований розвиток рухових якостей дівчаток молодшого шкільного 
віку в урочних формах занять : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теорія та методика фізичного виховання, спортивной тренування та 
оздоровчої фізичної культури” / Москаленко Наталія Василівна ; КДІФК. – 
К., 1993. – 23 с. 
 Анотація. Вивчено ефективність функціонування системи фізичного 
виховання дітей молодшого шкільного віку м. Дніпропетровська й визначено 
чинники, які сприяють її підвищенню. Уточнено особливості вікової 
динаміки і вперше складено оціночні таблиці показників фізичного розвитку 
і фізичної підготовленості дівчаток молодшого шкільного віку м. 
Дніпропетровська. Уперше визначено особливості адаптації організму 
дівчаток 7–10 років до фізичних навантажень різного характеру і складено 
тренувальні програми для розвитку основних рухових якостей з урахуванням 
рівня їх фізичного розвитку і фізичної підготовленості. 
 Ключові слова: дівчата молодшого шкільного віку, рухові якості, 
диференційований розвиток, урочні форми занять, вікова динаміка. 
 Аннотация. Впервые обозначены особенности адаптации организма 
девочек 7–10 лет к физическим нагрузкам разного характера и созданы 
тренировочные программы для развития основных двигательных качеств с 
учетом уровня их физического развития и физической подготовленности. 
 Ключевые слова: девочки младшего школьного возраста, двигательные 
качества, дифференцированное развитие, урояные формы занятий, 
возрастная динамика. 
 Annotation. The features of adaptation of organism of girls are first marked 
7–10 years to the physical loadings of different character and the trainings 
programs are created for development of basic motive qualities taking into account 
the level of their physical development and physical preparedness.   
 Key words: girls of midchildhood, motive qualities, differentiated 
development, uroyanye forms of employments, age-dependent dynamics. 
 
39. Мотукеев Б. Д. 
Социально-педагогические аспекты внеклассной работы по физическому 
воспитанию в школах Киргизской ССР : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.]  13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Мотукеев Болот Джакинбаевич ; ГЦОЛИФК. – М., 1988. – 23 с. 



 Аннотация. Обоснованы рациональные варианты использования 
традиционных и национальных средств физического воспитания в школах 
различных регионов республики. 
 Ключевые слова: социальные, педагогические аспекты, внеклассная 
работа по физическому воспитанию, школы Киргизии. 
 Анотація. Обґрунтовані раціональні варіанти використання 
традиційних і національних засобів фізичного виховання в школах різних 
регіонів республіки.   
 Ключові слова: соціальні, педагогічні аспекти, позакласна робота з 
фізичного виховання, школи Киргизії. 
 Annotation. The rational variants of the use of traditional and national 
facilities of physical education are grounded in schools of different regions of 
republic.   
 Key words: social, pedagogical aspects, extracurricular works on physical 
education, schools of Kirghizia. 
 
40. Мухамедалиев Абдували. 
Структура качеств, профессионально значимых для деятельности 
преподавателя физического воспитания и тренера : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / 
Мухамедалиев Абдували ; ВНИИФК. – М., 1980. – 24 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснован уровень развития 
психических качеств у студентов педагогического вуза, в том числе 
специализирующихся в области физического воспитания. Определена 
динамика профессионально значимых психических качеств не только в связи 
с возрастным, но и спортивным онтогенезом. 
 Ключевые слова: деятельность преподавателя, качество, тренер, 
физическое воспитание. 
 Анотація. Експериментально обґрунтований рівень розвитку 
психічних якостей студентів педагогічного вузу і тих, хто спеціалізуються в 
галузі фізичного виховання. Визначена динаміка професійно значущих 
психічних якостей не лише у зв'язку з віковим, але і спортивним 
онтогенезом.   
 Ключові слова: діяльність викладача, якості, тренер, фізичне 
виховання. 
 Annotation. The level of development of psychical qualities is 
experimentally grounded for the students of pedagogical institute of higher, 
including specialized in area of physical education. A dynamics is certain 
professionally meaningful psychical qualities not only in connection with age-
dependent but also sporting ontogenesis.   
 Key words: activity of teacher, qualities, trainer, physical education. 
 
 
 



41. Мятига О. М. 
Застосування дозованого бігу і дихальних вправ у фізичному вихованні 
дошкільнят, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання : 
автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Мятига 
Олена Миколаївна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2004. – 20 с. 
 Анотація. Уперше в розробці системи формування фізичного розвитку 
дітей дошкільного віку застосовано метод антропометричних оцінок 
схильності обстежуваних до ГРЗ, на підставі чого встановлено комплексний 
рівень їх фізичного розвитку, фізичної підготовленості та фізичної 
працездатності. Розроблено систему методів дозованого бігу у сполученні з 
дихальними вправами й елементами загартовування у фізичному вихованні 
дітей дошкільного віку. 
 Ключові слова: дозований біг, дихальні вправи, фізичне виховання, 
дошкільнята, гострі дихальні захворювання. 
 Аннотация. Разработана система методов дозированного бега в 
сочетании с дыхательными упражнениями и элементами закаливания в 
физическом воспитании детей дошкольного возраста. 
 Ключевые слова: дозированный бег, дыхательные упражнения, 
физическое воспитание, дошкольники, острые дыхательные заболевания. 
 Annotation. The system of methods at dosed run is developed in 
combination with respiratory exercises and elements of zakalivaniya in physical 
education of children of preschool age.   
 Key words: at dosed run, respiratory exercises, physical education, under-
fives, sharp respiratory diseases. 
УДК 796.422-053.2/5 
 
42. Мяэпалу Э. П. 
Физическое воспитание учащейся молодежи в общеобразовательных школах 
Эстонии в годы Советской власти (1940–1970) : автореф. дис. … канд. пед. 
наук / Э. П. Мяэпалу ; ТГУ. – Тарту, 1975. – 37 с. 
 Аннотация. Исследовано физическое воспитание учащихся в 
общеобразовательных школах Эстонии в период 1940–1970 гг. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, молодежь, школа, Эстония. 
 Анотація. Досліджено фізичне виховання учнів в загальноосвітніх 
школах Естонії в період 1940–1970 рр.   
 Ключові слова: фізичне виховання, молодь, школа, Естонія. 
 Annotation. Physical education of student in general schools of Estonia in 
the period of 1940–1970 is investigational   
 Key words: physical education, young people, school, Estonia. 
 
43. Навроцький Е. М. 
Програмування засобів і методів фізичного виховання юнаків 16–17 років, 
які проживають на території радіаційного забруднення : автореф. дис. … 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, 



фізичне виховання різних груп населення” / Навроцький Едуард 
Миколайович ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 21 с. 
 Анотація. Уперше встановлено закономірності взаємозв’язків між 
показниками фізичного розвитку, фізичної підготовленості і функціональних 
можливостей юнаків та вмістом в організмі радіоактивного цезію. 
Розроблено зміст і дозування фізичних вправ на уроках фізичної культури 
для юнаків 16–17 років, які проживають на території радіаційного 
забруднення. Визначено рівень фізичного стану юнаків, які постійно 
проживають на території радіаційного забруднення.  
 Ключові слова: фізичне виховання, радіаційне забруднення, засоби, 
методи, програмування, методика, юнаки. 
 Аннотация. Впервые установлены закономерности взаимосвязи между 
показателями физического развития, физической подготовленности и 
функциональных возможностей юношей. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, радиационное загрязнение, 
способы, методы, программирование, методика, юноши. 
 Annotation.  The work is devoted to the question of programming of means 
and methods of physical training of 16–17 youth years old living on the territory of 
radio-active pollution. The results of investigations author at the given in the 
research showed that the level of physical state of 16–17 years old youth, living on 
the territory of radioactive pollution is low and is different though it has reserved 
for improvement. Physical development of young people from Chernobyl zone 
does not differ (R >0,05) from their coevals living from comparatively clear zones. 
At the same time young people from polluted territories have the tendency to lose 
the length and mass of the body and circle of thorax. 
 Key words: physical training, radio-active pollution, means, methods of 
programming, teaching methods, young men. 
 
44. Назаренко В. С. 
Комплексное применение средств физической культуры с целью улучшения 
состояния здоровья и повышения работоспособности инженерно-
технических работников электросварочного производства : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки” / Назаренко Владимир Сергеевич ; КГИФК. – К., 
1988. – 24 с. 
 Аннотация. Научно обосновано комплексное применение форм и 
средств физической культуры с целью оздоровления инженерно-технических 
работников. Предложены комплексы физических упражнений, направленных 
на улучшение функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной 
системы. Экспериментально подтверждена целесообразность использования 
физических средств повышения умственной работоспособности перед 
началом рабочего дня в качестве предварительной стимуляции. Доказана 
оздоровительная и экономическая эффективность разработанных 
тренировочных программ для инженеров-конструкторов.  



 Ключевые слова: физическая культура, формы, средства, методы, 
средства восстановления, лица умственного труда. 
 Анотація. Науково обґрунтовано комплексне застосування форм і 
засобів фізичної культури з метою оздоровлення інженерно-технічних 
працівників. Вивчена роль дії і порівняльна ефективність таких допоміжних 
форм і засобів відновлення як фізичні вправи в ізометричному і динамічному 
режимах, гімнастика у воді і масаж для осіб розумової праці.  
 Ключові слова: фізична культура, форми, засоби, методи, засоби 
відновлення, особи розумової праці. 
 Annotation. Complex application of forms and facilities of physical culture 
is scientifically grounded with the purpose of making healthy of inzhenerno-
tekhnicheskikh workers. The complexes of physical exercises, directed on the 
improvement of the functional state of the serdechno-sosudistoy and nervous 
system are offered. The role of influence and comparative efficiency of such 
auxiliary forms and facilities of renewal is studied as physical exercises are in the 
isometric and dynamic modes, gymnastics in water and massage for the persons of 
mental work.  
 Key words: physical culture, forms, facilities, methods, facilities of renewal, 
persons of mental work. 
УДК: 796.0 
 
45. Назаренко К. В. 
Формирование системы представлений о времени у детей старшего 
дошкольного возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 130001 
„Теория и история педагогики” / Назаренко Кира Викентьевна ; НИИ 
психологии УССР. – К., 1974. – 28 с. 
 Аннотация. Исследованы эффективные пути формирования у 
учащихся диалектно-материалистического мировоззрения на основе полного 
использования содержания учебных предметов и различных форм связи 
обучения с жизнью. 
 Ключевые слова: эффективные пути формирования мировоззрения, 
содержание учебных предметов, различные формі связи обучения с жизнью. 
 Анотація. Досліджено ефективні шляхи формування в учнів 
діалектно-матеріалістичного світогляду на основі повного використання 
змісту навчальних предметів і різних форм зв'язку навчання з життям. 
 Ключові слова: ефективні шляхи формування світогляду, зміст 
навчальних предметів, різні форми зв'язків між навчанням і  життям. 
 Annotation. The effective ways of forming are investigational at the student 
of dialectal-materialistic world view on the basis of the complete use of 
maintenance of educational objects and different forms of teaching connection 
with life.   
 Key words: effective ways of forming of world view, maintenance of 
educational objects, different form³ connections of teaching with life. 
 
 



46. Назиров О. Т. 
Особенности методики физического воспитания учащихся старших классов 
(VII–XI), проживающих в условиях жаркого климата : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / Назиров 
Одилжон Турсуналиевич ; ВНИИФК. – М., 1991. – 17 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована величина двигательной 
активности и ее динамика в течение учебного и календарного года, 
физическая подготовленность школьников Узбекистана и ее динамика за 
период с 1973 по 1989 гг. 
 Ключевые слова: методики физического воспитания учащихся старших 
классов, условия жаркого климата. 
 Анотація. Експериментально обґрунтована величина рухової 
активності і її динаміка протягом навчального і календарного року, фізична 
підготовленість школярів Узбекистану і її динаміка за період з 1973 до 1989 
рр.   
 Ключові слова: методики фізичного виховання старших класів, що 
вчаться, умови жаркого клімату. 
 Annotation. The size of motive activity and its loud speaker is 
experimentally grounded during a school and calendar year, physical preparedness 
of schoolboys of Uzbekistan and its loud speaker for period from 1973 to 1989. 
 Key words: methods of physical education of student senior classes, terms of 
hot climate. 
 
47. Наскалов В. М. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов по 
специальности „Химическое производство” : автореф. дис. … канд. пед. наук 
: [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Наскалов Виктор 
Михайлович ; БГИФК. – Минск, 1991. – 23 с. 
 Аннотация. Экспериментально обоснованы возможности 
использования средств физического воспитания для развития устойчивости к 
воздействию отрицательных факторов предприятий химической и 
нефтехимической промышленности в виде загазованной воздушной среды. 
Разработана программа ППФП студентов по специальности „ Химическое 
производство”.  
 Ключевые слова: профессиональная прикладная физическая 
подготовка, студенты, воздействие отрицательных факторов предприятий 
химической и нефтехимической промышленности. 
 Анотація. Експериментально обґрунтовані можливості використання 
засобів фізичного виховання для розвитку стійкості до дії негативних 
чинників підприємств хімічної і нафтохімічної промисловості у вигляді 
загазованого повітряного середовища. Розроблена програма ППФП студентів 
за фахом „ Хімічне виробництво”.    



 Ключові слова: професійна прикладна фізична підготовка, студенти, 
дія негативних чинників підприємств хімічної і нафтохімічної промисловості. 
 Annotation. Possibilities of the use of facilities of physical education are 
experimentally grounded for development of stability to influence of subzero 
factors of enterprises of chemical and petrochemical industry as the gassed air 
environment. The program PPFP is developed students on speciality „ Chemical 
production”.    
 Key words: professional, applied physical preparation, students, influence of 
subzero factors of enterprises chemical and petrochemical industry. 
 
48. Нгуен Мау Лоан. 
Особенности проявления и стимуляции волевых усилий учащихся 5–7 
классов на уроках физической культуры : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Нгуен Мау Лоан ; ГЦОЛИФК. – М., 1981. – 20 с. 
 Аннотация. Определена эффективность воздействия различных 
приемов стимуляции волевых усилий, используемых при преодолении 
наиболее важных трудностей на уроках физической культуры в 5–7 классах.  
 Ключевые слова: учащиеся  5–7 классов, урок физической культуры, 
волевые усилия. 
 Анотація. Визначена ефективність дії різних прийомів стимуляції 
вольових зусиль, використовуваних під час подолання найбільш важливих 
труднощів на уроках фізичної культури в 5–7 класах.    
 Ключові слова: учні  5–7 класів, урок фізичної культури, вольові 
зусилля. 
 Annotation. Efficiency of influence of different receptions of stimulation of 
conations, in-use at overcoming of the most essential difficulties on the lessons of 
physical culture in 5–7 classes is certain.    
 Key words: student  5–7 classes, lesson of physical culture, conations. 
 
49. Нгуэн Тоан. 
К проблеме активизации учащихся на уроках физической культуры : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Нгуэн Тоан ; 
ГЦОЛИФК. – М., 1978. – 21 с. 
 Аннотация. Проанализированы основные факторы, влияющие на 
активность и их взаимозвязь. Уточнены и проверены некоторые конкретные 
приемы активизации учащихся на уроках физической культуры. 
 Ключевые слова: учащиеся, урок физической культуры, проблема 
активизации. 
 Анотація. Проаналізовано основні чинники, що впливають на 
активність учнів та їх взаємозв’язок. 
 Ключові слова: що вчаться, уроу фізичної культури, проблема 
активізації. 



 Annotation. Basic factors, influencing on activity and them vzaimozvyaz', 
are analysed. Specified and tested some concrete receptions of activation student 
on the lessons of physical culture.   
 Key words: student, urou of physical culture, problem of activation. 
 
50. Неделчев И. В. 
Эффективность стимулирующих методов использования тренажеров в 
физическом воспитании учащихся профтехобразования : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 
культуры” / Неделчев Ивайло Велков ; ГЦОЛИФК. – М., 1990. – 23 с. 
 Аннотация. Впервые разработаны блоки соревновательного и 
игрового сопряжения для обеспечения режимов срочной информации при 
занятиях учащихся на различных спортивных тренажерах. Выявлена 
рационально-организационная, методическая форма самостоятельных 
занятий на тренажерах в процессе внеклассной работы. 
 Ключевые слова: физическое воспитание учащихся, тренажер, 
методическая форма самостоятельных занятий на тренажерах. 
 Анотація. Уперше розроблено блоки змагального і ігрового 
середовища для забезпечення режимів термінової інформації під час занять 
учнів на різних спортивних тренажерах. Виявлена раціонально-організаційна, 
методична форма самостійних занять на тренажерах в процесі позакласної 
роботи.   
 Ключові слова: фізичне виховання учнів, тренажер, методична форма 
самостійних занять на тренажерах. 
 Annotation. The blocks of competition and playing interface are first 
developed for providing of the modes of urgent information at employments of 
student on different sporting trainers. The rational-organizational, methodical form 
of independent employments is exposed on trainers in the process of 
extracurricular work.   
 Key words: physical education of student, trainer, methodical form of 
independent employments on trainers. 
 
51. Непомнящий С. В. 
Средства и методы профессионально-прикладной физической подготовки 
работников отдельных подразделений МВД СРСР : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Непомнящий Станислав Васильевич ; ГЦОЛИФК. 
– М., 1989. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые осуществлен профессиографический анализ 
труда в органах внутренних дел. Выявлена динамика работоспособности 
патрульно-постовых нарядов на протяжении одного дежурства. Определены 
требования данной правоохранительной деятельности к физической 
подготовленности человека. Экспериментально обоснованы пути повышения 
эффективности ППФП в учебных центрах МВД, УВД. 



 Ключевые слова: физическая подготовка работников милиции, 
требования к физической подготовке, пути повышения эффективности. 
 Анотація. Уперше здійснено професіографічний аналіз праці в органах 
внутрішніх справ. Виявлена динаміка працездатності патрульно-постових 
служб  упродовж одного чергування. Визначені вимоги даної правоохоронної 
діяльності до фізичної підготовленості людини. Експериментально 
обгрунтовані шляхи підвищення ефективності ППФП в навчальних центрах 
МВС, УВС.   
 Ключові слова: фізична підготовка працівників міліції, вимоги до 
фізичної підготовки, дороги підвищення ефективності. 
 Annotation. The professiograficheskiy analysis of labour in the organs of 
internal affairs is first carried out. The dynamics of capacity of patrul'no-postovykh 
dresses is exposed during one duty. The requirements of this law-enforcement 
activity are certain to physical preparedness of man. The ways of increase of 
efficiency of PPFP are experimentally grounded in educational centers MVD, 
UVD.   
 Key words: physical preparation of workers of militia, requirements to 
physical preparation, way of increase of efficiency. 
 
52. Никитин В. Д. 
Управление подготовкой кадров на основе учета особенностей контингента 
студентов институтов физической культуры : автореф. дис. … канд. пед. наук 
: [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки” / Никитин Вячеслав Дмитриевич ; ВНИИФК. – М., 1989. – 24 с. 
 Аннотация. Впервые приводятся характеристики основных аспектов 
подготовки специалистов в институтах физической культуры за многолетний 
период (1974–1987 гг.). Характеристики охватывают показатели 
формирования контингента студентов (приема), успеваемости, спортивной 
подготовленности, научно-исследовательской работы, изменения 
численности, распределения, отношения студентов к учебе в институте 
физической культуры.  
 Ключевые слова: студенты, подготовка, показатели формирования 
контингента, отношение к учебе. 
 Анотація. Уперше наведено характеристики основних аспектів 
підготовки фахівців в інститутах фізичної культури за багатолітній період 
(1974–1987 рр.). Характеристики охоплюють показники формування 
контингенту студентів (прийому), успішності, спортивної підготовленості, 
науково-дослідної роботи, зміни чисельності, розподілу, ставлення студентів 
до навчання в інституті фізичної культури.    
 Ключові слова: студенти, підготовка, показники формування 
контингенту, ставлення до навчання. 
 Annotation. Descriptions over of basic aspects of preparation of specialists 
are first brought in the institutes of physical culture for long-term period (1974–
1987). Descriptions are engulfed by the indexes of forming of contingent of 
students (reception), progress, sporting preparedness, research work, change a 



quantity, distributing, attitudes of students toward studies in the institute of 
physical culture.    
 Key words: students, preparation, indexes of forming of contingent. 
УДК: 37.037: 796.1   
 
53. Николаева А. С. 
Физическая культура и спорт в Ленинграде (до Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортиивной тренировки” / 
Николаева Анна Сергеевна ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1973.– 20 с. 
 Аннотация. Дан анализ эволюции форм организации физической 
культуры в Ленинграде. Исследован вклад ученых Ленинграда в развитие 
науки о физическом воспитании. 
 Ключевые слова: физическая культура, спорт, Ленинград, вклад 
ученых. 
 Анотація. Проаналізовані еволюційні форми організації фізичної 
культури в Ленінграді. Досліджено внесок учених Ленінграда у розвиток 
науки про фізичне виховання.   
 Ключові слова: фізична культура, спорт, Ленінград, вклад учених. 
 Annotation. The analysis of evolution of forms of organization of physical 
culture is given in Leningrad. The contribution of scientists of Leningrad is 
investigational to development of science about physical education.   
 Key words: physical culture, sport, Leningrad, deposit of scientists. 
 
54. Ниязов Мухамед. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка трактористов-
машинистов широкого профиля в профтехучилищах хлопкосеющих районов 
: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки (включая методику 
лечебной физкультуры)” / Ниязов Мухамед ; ВНИИФК. – М., 1979. – 17 с. 
 Аннотация. Экспериментально выявлены эффективные средства 
физической культуры, направленные на преимущественное развитие 
профессионально-важных качеств и функций организма выпускников 
сельских профтехучилищ. Показано, что учащиеся с более высоким уровнем 
развития профессионально-важных качеств и функционального состояния 
организма значительно легче переносят тепловые нагрузки. 
 Ключевые слова: физическая подготовка трактористов, эффективные 
средства, развитие профессиональных качеств, функциональное состояние. 
 Анотація. Експериментально обґрунтовані ефективні засоби фізичної 
культури, направлені на розвиток професійно-важливих якостей і функцій 
організму випускників сільських профтехучилищ. Показано, що випускники 
з вищим рівнем розвитку професійно-важливих якостей і функціонального 
стану організму значно легше переносять теплові навантаження. 
 Ключові слова: фізична підготовка трактористів, ефективні засоби, 
розвиток професійних якостей, функціональний стан. 



 Annotation. Effective facilities of physical culture, directed on primary 
development of professional-important qualities and functions of organism of 
graduating students of rural proftekhuchilisch, are experimentally exposed. It is 
rotined that student with more high level of development of professional-important 
qualities and functional state of organism considerably easier carry the thermal 
loadings. 
 Key words: physical preparation of tractor drivers, effective facilities, 
development of professional qualities, functional state. 
 
55. Ніколаєв С. Ю. 
Оптимізація рухової активності студенток залежно від психофізичних 
особливостей : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Ніколаєв Сергій Юрійович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2004. – 20 с. 
 Анотація. Визначено комплекс організаційно-педагогічних умов, які 
визначають рівень рухової активності студенток вищих закладів освіти. За 
показниками психофізичних особливостей виявлено однорідні групи 
студенток, що дало змогу реалізувати у процесі фізичного виховання 
принцип індивідуалізації і диференціації. Розроблено диференційовану 
програму оздоровчо-спортивних занять студенток з урахуванням їх 
психофізичних особливостей. 
 Ключові слова: фізичне виховання, студентки, оптимізація, рухова 
активність, фізична підготовленість, психофізичні особливості. 
 Аннотация. Установлен комплекс организационно-педагогических 
условий, которые определяют уровень двигательной активности студенток 
высших учебных заведений. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, студентки, оптимизация, 
двигательная активность, физическая подготовленность, психофизические 
особенности. 
 Annotation. The set of organizational-pedagogical conditions that stipulate 
the level of moving activity of female students is marked, well-funded the program 
of athletic-health lessons according to psychophysical peculiarities. Worked out 
the set of physical exercises and the dosage of the load for the development of 
psychophysical resources of female students. 
 Key words: physical education, female students, optimization, moving 
activity, physical preparedness, psychophysical peculiarities. 
 
56. Ніфака Я. М. 
Підготовка студентів факультету фізичної культури до фізкультурно-
оздоровчої роботи (на прикладі плавання) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. 
виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення” / Ніфака Ярослав Миколайович ; Волин. держ. ун-т 
імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 21 с. 
 Анотація. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 
модель системи комплексної теоретико-практичної підготовки студентів 



факультету фізичної культури до реалізації фізкультурно-оздоровчої 
діяльності у загальноосвітній школі в процесі вивчення курсу дисципліни 
„Плавання”. 
 Ключові слова: фізкультурно-оздоровча діяльність, професійно-
педагогічна підготовка, активні методи навчання, об'єктивні методи 
контролю знань. 
 Аннотация. Теоретически обоснована и экспериментально проверена 
модель системы комплексной теоретико-практической подготовки студентов 
факультета физической культуры к реализации физкультурно-
оздоровительной деятельности. 
 Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная деятельность, 
профессионально-педагогическая подготовка, активные методы обучения, 
объективные методы контроля. 
 Annotation. The dissertation deals with the physical and recreational 
preparation of the students of physical culture faculties. Having analyzed the 
scientific literature the author arrives at the conclusion that the physical preparation 
of the students has been the subject of investigation by both home and foreign 
scholars, but the recreational one is still remained beyond the scope of it. The 
actuality of the research meets the objective needs of the society for skilled 
specialists capable of achieving the goais of physical training and its recreational 
function in particular, and is caused by the lack of such specialists. 
 Key words: physical and recreational work, professional and pedagogic 
preparation, active methods of teaching, objective methods of control. 
УДК: 796:7972 
 
57. Новиков В. А. 
Повышение эффективности физической подготовки младших школьников с 
использованием элементов футбола на уроках физической культуры : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки” / Новиков Вячеслав 
Анатольевич ; БГИФК. – Минск, 1989. – 23 с. 
 Аннотация. Обоснована методика уроков физической культуры 
мальчиков 2–3 классов по комплексной программе с использованием 
элементов футбола. Установлена факторная структура физического 
состояния детей младшего школьного возраста. 
 Ключевые слова: физическая подготовка младших школьников, 
использование элементов футбола, урок физической культуры. 
 Анотація. Обґрунтовано методику уроків фізичної культури хлопчиків 
2–3 класів за комплексною програмою з використанням елементів футболу. 
Встановлена факторна структура фізичного стану дітей молодшого 
шкільного віку.   
 Ключові слова: фізична підготовка молодших школярів, використання 
елементів футболу, урок фізичної культури. 



 Annotation. The method of lessons of physical culture of boys of 2–3 
classes is grounded on the complex program with the use of elements of football. 
The factor structure of bodily condition of children of midchildhood is set.   
 Key words: physical preparation of junior schoolboys, use of elements of 
football, lesson of physical culture. 
 
58. Новиков В. В. 
Сочетание государственных и общественных начал в управлении 
физкультурным движением (на примерах г. Москвы) : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.0004 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Новиков Владимир Владимирович ; ГЦОЛИФК. – 
М., 1974. – 17 с. 
 Аннотация. Изучены субъекты и объекты управления физкультурным 
движением. Показано становление и развитие принципа сочетания 
государственного и общественного управления физкультурным движением г. 
Москвы. Выявлены основы и механизм взаимодействия органов 
государственных и общественных начал в управлении физкультурным 
движением г. Москвы. 
 Ключевые слова: физкультурное движение, основы и механизм 
взаимодействия органов государственных и общественных начал. 
 Анотація. Вивчено суб'єкти і об'єкти управління фізкультурним 
рухом. Показано становлення і розвиток принципу поєднання державного і 
суспільного управління фізкультурним рухом м. Москви. Виявлено основи і 
механізм взаємодії органів державної і суспільної влади в управлінні 
фізкультурним рухом м. Москви.   
 Ключові слова: фізкультурний рух, основи і механізм взаємодії органів 
державних і суспільних початків. 
 Annotation. Subjects and objects of athletic traffic control are studied. 
Becoming and development of principle of combination of state and public 
administration athletic motion is rotined Moscow. Bases and mechanism of co-
operation of organs of the state and public beginnings are exposed in athletic traffic 
control Moscow.   
 Key words: athletic motion, bases and mechanism of co-operation of organs 
of the state and public beginnings. 
 
59. Новицкий П. И. 
Рациональное соотношение упражнений различной направленности в 
физическом воспитании девушек ІХ–Х классов на уроках физической 
культуры : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Новицкий 
Павел Иванович ; ВНИИФК. – М., 1988. – 23 с. 
 Аннотация. Дан анализ количественного соотношения средств 
различной направленности, планируемых в общей структуре учебного года. 
Разработана методика комплексного воспитания физических качеств у 
школьниц IX–X классов на основе рационального соотношения упражнений 



различной направленности при планировании содержания учебных четвертей 
и чередования комплексных уроков преимущественно избирательного 
воздействия на мышечную систему занимающихся. 
 Ключевые слова: девушки, физическое воспитание, соотношение 
упражнений, структура учебного года. 
 Анотація. Проаналізовано кількісне співвідношення засобів різної 
спрямованості, що плануються в загальній структурі навчального року. 
Розроблена методика комплексного виховання фізичних якостей у школярок 
IX–X класів на основі раціонального співвідношення вправ різної 
спрямованості при плануванні змісту навчальних занять і чергування 
комплексних уроків переважно виборчої дії на м'язову систему дівчат. 
 Ключові слова: дівчата, фізичне виховання, співвідношення вправ, 
структура навчального року. 
 Annotation. The analysis of quantitative correlation of facilities of different 
orientation, planned in the general structure of school year is given. The method of 
complex education of physical qualities is developed for the schoolgirls of IX-X of 
classes on the basis of rational correlation of exercises of different orientation at 
planning of maintenance of educational fourths and alternation of complex lessons 
of the mainly electoral affecting myshechnuyu system of gettings busy. 
 Key words: girls, physical education, correlation of exercises, structure of 
school year. 
УДК: 796.011.3. 
 
60. Новицький Ю. В. 
Організаційно-методичний підхід в індивідуалізації процесу фізичного 
виховання студентів : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]  24.00.02 
„Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Новицький 
Юрій Володимирович ; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. – К., 1997. – 
24 с. 
 Аннотация. Запропоновано модель середньостатичного рівня розвитку 
фізичних якостей в компонентах з бігу на 100 м, 3000 м і метанню навчальної 
гранати з розбігу на дальність для студентів, що не займалися спортом. 
Визначено соматотипологічний стан студентів-чоловіків, які проживають в 
Україні. Підібрано рухові тести, в яких за співвідношенням результатів може 
відбуватися виявлення соматотипу у осіб даного контингенту. 
 Ключові слова: фізичне виховання студентів, методичний підхід, 
рухові тести. 
 Аннотация. Обоснована модель среднестатического уровня развития 
физических качеств в компонентах по бегу на 100 м, 3000 м и метанию 
учебной гранаты с разбега на дальность для студентов, не занимающихся 
спортом. 
 Ключевые слова:  физическое воспитание студентов, методический 
подход, двигательные тесты. 
 Annotation. The model of srednestaticheskogo level of development of 
physical qualities is grounded in komponentakh to on at run on 100 mcodes, 3000 



mcodes and to throwing of educational grenade from running approach to distance 
for students, not going in for sports.   
 Key words:  physical education of students, methodical approach, motive 
tests. 
 
61. Новохатько В. Н. 
Диагностика физического состояния как основа эффективного 
педагогического руководства двигательным развитием детей 5–7 лет : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки (включая методику 
лечебной физкультуры)” / Новохатько Валерий Николаевич ; КГИФК. – К., 
1984. – 24 с. 
 Аннотация. Выявлены критерии комплексной оценки физического 
состояния детей дошкольного возраста, способы моделирования уровней 
физического состояния детей 5–7 лет; пути целенаправленного применения 
средств физической культуры и спорта при дифференцированном 
педагогическом руководстве двигательным развитием детей 5–7 лет. 
 Ключевые слова: дети 5–7 лет, диагностика физического состояния, 
двигательное развитие, моделирование. 
 Анотація. Виявлено критерії комплексної оцінки фізичного стану 
дітей дошкільного віку, способи моделювання рівнів фізичного стану дітей 
5–7 років; дороги цілеспрямованого застосування засобів фізичної культури і 
спорту при диференційованому педагогічному керівництві руховим 
розвитком дітей 5–7 років.   
 Ключові слова: діти 5–7 років, діагностика фізичного стану, руховий 
розвиток, моделювання. 
 Annotation. The criteria of complex estimation of bodily condition of 
children of preschool age are exposed, methods of design of levels of bodily 
condition of children 5–7 years; ways of purposeful application of facilities of 
physical culture and sport at the differentiated pedagogical managing motive 
development of children 5–7 years.   
 Key words: children 5–7 years, diagnostics of bodily condition, motive 
development, design. 
УДК: 612.766.1-053.4 
 
62. Носов А. И. 
Анализ организации управления производственными коллективами 
физической культуры : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 
(включая методику лечебной физкультуры)” / Носов Иван Андреевич ; 
ВНИИФК. – М., 1980. – 16 с. 
 Аннотация. Обоснован управленческий цикл (анализ, планирование, 
организация, контроль, регулирование) и его информационное обеспечение. 
Изучено содержание труда и затрат рабочего времени инструкторов. 



Разработана методика оценки уровня организации труда и управления в 
коллективах физической культуры.  
 Ключевые слова: коллектив физической культуры, управленческий 
цикл, методика оценки уровня организации труда и управления. 
 Анотація. Обґрунтовано управлінський цикл (аналіз, планування, 
організація, контроль, регулювання) і його інформаційне забезпечення. 
Вивчений зміст праці і витрат робочого часу інструкторів. Розроблена 
методика оцінки рівня організації праці і управління в колективах фізичної 
культури.    
 Ключові слова: колектив фізичної культури, управлінський цикл, 
методика оцінки рівня організації праці і управління. 
 Annotation. An administrative cycle (analysis, planning, organization, 
control, adjusting) and his informative providing is grounded. Maintenance of 
labour and expenses of working hours of instructors is studied. The method of 
estimation of level of organization of labour and management in the collectives of 
physical culture is developed.    
 Key words: collective of physical culture, administrative cycle, method of 
estimation of level of organization of labour and management. 
 
63. Носова Н. Л. 
Контроль просторової організації тіла школярів у процесі фізичного 
виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]  
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Носова Наталія Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 
2008. – 19 с. 
 Анотація. Уперше теоретично сформовано й експериментально 
обґрунтовано технологію просторової організації тіла школярів, 
визначальними особливостями якої є її етапність і модульність із 
використанням інструментальних і аналітичних методів дослідження, до 
змісту яких входять визначення біогеометричного профілю постави, 
функціонального стану ОРА, локалізації загального центру мас і 
морфологічного статусу. 
 Ключові слова: фізичне виховання, просторова організація тіла 
школярів, біогеометричний профіль постави. 
 Аннотация. Впервые теоретические сформулирована и 
экспериментально обоснована технология контроля пространственной 
организации тела школьников, отличительными особенностями которой 
является ее этапность и модульность с использованием инструментальных и 
аналитических методов исследования, в содержание которых входит 
определение биогеометрического профиля осанки, функционального 
состояния ОДА, локализации общего центра масс и морфологического 
статуса. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, пространственная 
организация тела школьников, биогеометрический профиль осанки. 



 Annotation. The technology of schoolchild's body spatial organization 
control is firstly formulated theoretically and grounded experimentally during 
physical education process by this work. The distinctive feature of this technology 
is its stages and modules with the use of instrumental and analytical research 
methods. The indexes of posture's biogeometrical profile, functional condition of 
support-motional apparatus (SMA) and morphological status were identified for 
600 schoolchildren of 7-16 years old as a result of the offered control technology 
introduction. The dynamics of posture's biogeometrical profile for schoolchildren 
was determined, aging regularities of body's general center of masses localization 
were researched, the data about the correlation between posture's biogeometrical 
profile and somatotype, the data about correlation between posture's 
biogeometrical profile and SMA's functional condition for schoolchildren were 
received. The basic research results are introduced to the practice of educational 
process in Kyiv schools No 149 and No 184 and National University of Physical 
Education and Sports of Ukraine. 
 Key words: physical education, schoolchild's body spatial organization, 
posture's biogeometrical profile. 
УДК 796.072.2:371.21 
 
64. Нурлыбекова А. Б. 
Модель активной подготовки специалистов по физической культуре на 
основе теории развивающего обучения : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Нурлыбекова Алима 
Балтабаевна ; ГЦОЛИФК. – М., 1991. – 23 с. 
 Аннотация. Впервые в теории и практике физкультурного 
образования выделены факторы, определяющие кризис высшей школы, 
сформированы принципы новой модели активной подготовки специалистов в 
ИФК. Впервые представителями различных предметных дисциплин 
(философии, педагогики, легкой атлетики, теории и методики физического 
воспитания, борьбы и т.д.) в условиях организационно-деятельностной игры 
проанализирована система базовых понятий, представляющих основания для 
перестройки высшего физкультурного образования. 
 Ключевые слова: подготовка специалистов, модель, теория 
развивающего обучения. 
 Анотація. Уперше в теорії і практиці фізкультурної освіти 
виокремлено чинники, що визначають кризу вищої школи, сформовано 
принципи нової моделі активної підготовки фахівців в ІФК. Уперше 
представниками різних наочних дисциплін (філософії, педагогіки, легкої 
атлетики, теорії і методики фізичного виховання, боротьби тощо) в умовах 
організаційно-діяльнісної гри проаналізована система базових понять, що дає 
підстави для перебудови вищої фізкультурної освіти. 
 Ключові слова: підготовка фахівців, модель, теорія розвиваючого 
навчання. 



 Annotation. First factors, determining the crisis of higher school, are 
selected in a theory and practice of athletic education, principles of new model of 
active preparation of specialists are formed in IFK. First the representatives of 
different subject disciplines (philosophy, pedagogics, track-and-field, theory and 
method of physical education, fight et cetera) in the conditions of organizacionno-
deyatel'nostnoy game are analyse the system of base concepts, showing celebrate 
for re-erecting of higher athletic educations. 
 Key words: preparation of specialists, model, theory of the developing 
teaching. 
 
65. Овеченко А. С. 
Организация и планирование работы курсов спортивного совершенствования 
на І и ІІ году обучения в высшей школе : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
А. С. Овеченко ; ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1953. – 19 с. 
 Аннотация. Изучено, как в условиях вуза эффективно осуществить 
организацию курсов спортивного совершенствования; обосновано каким 
должно быть содержание и планирование круглогодичной учебной работы 
курсов. 
 Ключевые слова: курсы спортивного совершенствования, организация 
и планирование, высшая школа. 
 Анотація. Вивчено, як в умовах вузу ефективно здійснити організацію 
курсів спортивного удосконалення; обґрунтовано яким має бути зміст і 
планування річної навчальної роботи курсів.   
 Ключові слова: курси спортивного удосконалення, організація і 
планування, вища школа. 
 Annotation. It is studied, as in the conditions of institute of higher 
effectively to carry out organization of courses of sporting perfection; it is 
grounded what maintenance and planning of whole-year educational work of 
courses must be.   
 Key words: courses of sporting perfection, organization and planning, higher 
school. 
 
66. Овчарук І. С. 
Система фізичної підготовки майбутніх фахівців з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту 
: [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Овчарук Ігор Степанович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 
2008. – 20 с. 
 Анотація. Уперше визначено показники динаміки загальної фізичної 
підготовленості курсантів протягом навчання у ВНЗ за чинним змістом 
фізичного виховання залежно від рівня їхньої практичної військово-
прикладної підготовленості. Встановлено взаємозв’язок між змінами 
показників фізичної підготовленості на кожному курсі. Визначено й 
сформовано зміст складових системи фізичної підготовки курсантів за 



роками навчання. Розроблено нормативи загальної фізичної підготовленості 
курсантів за роками навчання. 
 Ключові слова: фізичне виховання, майбутні фахівці з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, фізична і практична військово-професійна 
підготовленість, система фізичної підготовки. 
 Аннотация. Впервые у курсантов с разным уровнем практической 
военно-профессинальной подготовленности на каждом курсе определены 
различия в изменении показателей физической подготовленности, 
статистические взаимосвязи этих показателей. Разработаны нормативы 
физической подготовленности курсантов по годам обучения, определены 
ведущие педагогические условия эффективной реализации разработанной 
системы их физической подготовки. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, будущие специалисты по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, физическая и 
практическая военно-профессиональная подготовленность, система 
физической подготовки. 

Annotation. Research is devoted to the issue of the day of the use of 
physical education in forming of high level of physical and practical military-
professionai preparedness of future specialists on liquidation of consequences of 
extraordinary situations during their studies in higher soldiery educational 
establishments. A research object is physical education of such students; the article 
of research is their physical preparation as constituent of physical education in 
higher soldiery educational establishments. Longitude research sets the lacks of the 
organizationally-methodical, programmatic-normative providing of operating 
physical education of students, that is not instrumental in achievement by them the 
set purpose.  
 Key words: physical education, future specialists on liquidation of 
consequences of extraordinary situations, physical and practical military-
professional preparedness, system of physical preparation. 
УДК 796.011.3+347.132.15(043.3) 
 
67. Оганесян А. В. 
Роль средств массовой информации в пропаганде физической культуры, 
комплекса ГТО и спорта : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
„Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 
(включая методику лечебной физкультуры)” / Оганесян Асмик Вагановна ; 
ВНИИФК. – М., 1979. – 23 с. 
 Аннотация. Изучен вопрос о путях формирования общественного 
мнения о физической культуре и спорте и роли средств массовой 
информации в данном процессе. 
 Ключевые слова:  средства массовой информации, пропаганда 
физической культуры. 
 Анотація. Вивчені шляхи формування громадської думки про фізичну 
культуру і спорт і роль засобів масової інформації в даному процесі.   



 Ключові слова:  засоби масової інформації, пропаганда фізичної 
культури. 
 Annotation. A question is studied about the ways of forming of public 
opinion about a physical culture and sport and role of mass medias in this process. 
 Key words:  mass medias, propaganda of physical culture. 
 
68. Огієнко Н. Г. 
Система оцінки рухової обдарованості хлопчиків 7–10 років : автореф. дис. 
… канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення” / Огієнко Наталія Григорівна ; 
Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2001. – 20 с. 
 Анотація. Розроблено систему оцінки рухової обдарованості 
хлопчиків 7–10 років, досліджено критерії визначення рухової обдарованості 
хлопчиків 7–10 років, які отримали цифрове вираження у кількісній і бальній 
оцінці з урахуванням віку дітей. Розроблено профілі рухової функції дітей 
для індивідуальної корекції їхнього фізичного виховання. Експериментально 
обґрунтовано систему оцінки рухової обдарованості на основі застосування 
інтегрального показника. 
 Ключові слова: хлопчики 7–10 років, рухова функція, оціночні шкали, 
оцінка рухової обдарованості, інтегральний показник обдарованості. 
 Аннотация. Экспериментально обоснована система оценки 
двигательной одаренности на основе использования интегрального 
показателя. 
 Ключевые слова: мальчики 7–10 лет, двигательная функция, 
оценочные шкалы, оценка двигательной одаренности, интегральный 
показатель одарённости. 

Annotation. The condition of children's motor function is explored and the 
informative indicators of defining .of the children's motor giftedness accounting 
their age are discovered in our thesis. The system of estimation of the 7–10 aged 
boys' motor giftedness is proposed. It includes the working-out of the 
differentiative and estimative scales according to the type of statistic distribution of 
the results by the way of their generalization and creation of the integral indicator 
of the giftedness. The effectivness of the system of estimation is defined. 
 Key words: 7–10 aged boys, motor function, estimation scales, estimation of 
the motor giftedness, integral indicator of the giftedness. 
УДК 796-053.3.072.2 
 
69. Огниста К. М. 
Педагогічні умови формування фізичної культури першокласників : автореф. 
дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення” / Огниста Катерина 
Миколаївна ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2003. – 22 с.  
 Анотація. Розкрито сутність і структуру поняття „фізична культура 
особистості”. Уперше розроблено методику визначення, показники критерію 
оцінки та рівні сформованості особистої фізичної культури учнів перших 



класів; розроблено спосіб обчислення рівнів особистої фізичної культури; 
обґрунтовано використання коефіцієнта значущості при оцінці особистої 
фізичної культури. 
 Ключові слова: фізична культура; особиста фізична культура учнів 
молодшого шкільного віку; педагогічні умови, форми, засоби, методи, 
методичні прийоми формування особистої фізичної культури учнів 
молодшого шкільного віку; компоненти, критерії оцінки особистої фізичної 
культури. 
 Аннотация. Впервые разработана методика определения, показатели 
критерия оценки и уровни сформированности личной физической культуры 
первоклассников. 
 Ключевые слова: физическая культура; личная физическая культура 
учеников младшего школьного возраста; педагогические условия, формы, 
средства, методы, методические приемы формирования личной физической 
культуры учеников младшего школьного возраста; компоненты, критерии 
оценки личной физической культуры. 
 Annotation. The thesis is devoted to the problem of formation of personal 
physical culture of junior school-age students. The notions of personal physical 
culture, components and criterion of its evaluation are revealed in it. The analysis 
of forms, means, methods and methodological technique of effective formation of 
personal physical culture is done. The results are verified by the data of tests, the 
results are introduced into the practice of psychical training of junior school-age 
students. The analysis of literature in formation of personal physical culture of 
junior school-age students revealed that: physical culture is a part of person's 
general culture, which is expressed by the level of development of her or his 
physical and spiritual forces, moving skills and health; most of scientists and 
practitioners understands personal physical culture not as an embodiment the 
results of usage material and spiritual values of physical culture within the person 
in wide understanding of this notion, but only execution psychical exercises by the 
person; little attention is paid to the ways of person's formation as an individual. 

Key words: physical education, personal physical culture of junior students, 
pedagogical conditions, forms, means, methods, methodological ways of formation 
of personal physical culture of junior students, components, criteria of evaluation 
of personal physical culture of junior students. 
УДК 796+373.3 
 
70. Огнистий А. В. 
Підготовка старшокласників і відбір до навчання на факультеті фізичного 
виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / 
Огнистий Андрій Володимирович ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – 
Луцьк, 1999. – 18 с.  
 Анотація. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до 
процесу підготовки старшокласників і відбору абітурієнтів до навчання на 
факультеті фізичного виховання; визначено комплекс організаційно-



педагогічних умов удосконалення процесу підготовки старшокласників і 
відбору до навчання на факультеті фізичного виховання. 
 Ключові слова: тестування, абітурієнт, відбір, підготовка, модель 
підготовленості, нормативи, програма, вступні випробування. 
 Аннотация. Обоснована необходимость комплексного подхода к 
процессу подготовки старшеклассников и отбора абитуриентов для обучения 
на факультете физического воспитания. 
 Ключевые слова: тестирование, абитуриент, отбор, подготовка, модель 
подготовленности, контрольные нормативы, программа, вступительные 
экзамены. 

Annotation. Basing on research, connected with investigation of methods of 
preparation and selection of senior pupils for physical education department, we 
determined improvement peculiarities of motive, theoretical and psychological 
preparedness of applicants for education. Based on this, we created entering test 
program for p. e. department and pre- high school program for senior pupils and 
experimentally checked efficiency of above mentioned programs. 
Creation of entering test program for physical education department foresaw 
development of estimation norms of physical preparedness, theoretical and 
psychological testing. The background of development of this program was the 
model of professional teacher of physical education. 
 Key words: testing, applicant, selecting, and preparation, model of 
preparation, norms, and program, entering tests. 
УДК 796-053.7+331.826  
 
71. Огородников С. С. 
Индивидуализация самостоятельных заданий по физическому воспитанию 
студенток : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.]  13.00.04 „Теория и 
методика физического воспитания и спортивной тренировки” / Огородников 
Сергей Сергеевич ; БГИФК. – Минск, 1988. – 22 с. 
 Аннотация. Экспериментально обосновано влияние степени 
индивидуализации самостоятельных заданий по физическому воспитанию, 
выполняемых во внеучебное время, и участия студенток в определении 
величины тренировочной нагрузки. Разработан комплексный подход к 
индивидуализации самостоятельных заданий, выполняемых во внеучебное 
время. 
 Ключевые слова: студентки, физическое воспитание, 
индивидуализация самостоятельных занятий. 
 Анотація. Експериментально обґрунтований вплив ступеня 
індивідуалізації самостійних завдань з фізичного виховання, що виконуються 
у позаурочний час, і участі студенток у визначенні величини тренувального 
навантаження. Розроблений комплексний підхід до індивідуалізації 
самостійних завдань, що виконуються у позаурочний час.   
 Ключові слова: студентки, фізичне виховання, індивідуалізація 
самостійних занять. 



 Annotation. Influence of degree of individuality of independent tasks on 
physical education, executable in time after studies, and participation of students in 
determination of size of the training loading is experimentally grounded. The 
complex going is developed near individuality of independent tasks, executable in 
time after studies.   
 Key words: students, physical education, individualization of independent 
employments. 
 
72. Окк А. А. 
Возрастная динамика ловкости у девочек 7–18 лет : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки” / Окк Астрид Аугустовна ; ТГУ. – Тарту, 1975. – 33 
с. 
 Аннотация. Подобраны тесты, с помощью которых охарактеризована 
динамика развития ловкости в разных возрастах. Выявлен возраст, в котором 
проявляются индивидуальные черты ловкости и возраст, в котором остается 
неизменной градация учащихся по ловкости в группе. 
 Ключевые слова:  девочки 7–18 лет, возрастная динамика ловкости. 
 Анотація. Підібрано тести, за допомогою яких охарактеризована 
динаміка розвитку спритності в різних вікових групах. Виявлено вік, в якому 
виявляються індивідуальні межі спритності і вік, в якому залишається 
незмінною градація учнів за спритністю в групі.   
 Ключові слова:  дівчатка 7–18 років, вікова динаміка спритності. 
 Annotation. Tests by which the dynamics of development of adroitness is 
described in different ages are neat. Age, the individual lines of adroitness and age 
in which gradation of student on adroitness in a group is unchanging show up in 
which, is exposed.   
 Key words:  girls 7–18 years, age-dependent dynamics of adroitness. 
 
73. Окуньков Ю. В. 
Физическое воспитание в вузе как фактор всесторонней подготовки 
специалиста (на примере технических вузов): автореф. дис. … канд. пед. наук 
: [спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки (включая методику лечебной физкультуры)” / Окуньков Юрий 
Владимирович ; ВНИИФК. – М., 1976. – 26 с. 
 Аннотация. Изучено влияние спортивной деятельности на духовное и 
нравственное воспитание личности студента. Исследования показали 
положительное проявление спортивной деятельности в отношении духовного 
и нравственного развития выпускников, однако это влияние не имеет 
равномерного характера на все рассмотренные качества. 
 Ключевые слова: физическое воспитание, подготовка специалиста, 
спортивная деятельность. 
 Анотація. Вивчено вплив спортивної діяльності на духовне і етичне 
виховання особи студента. Дослідження показали позитивний прояв 
спортивної діяльності відносно духовного і етичного розвитку випускників, 



проте цей вплив не має рівномірного характеру на всі розглянуті якості. 
 Ключові слова: фізичне виховання, підготовка фахівця, спортивна 
діяльність. 
 Annotation. Influence of sporting activity is studied on spiritual and moral 
education of personality of student. Researches rotined the positive display of 
sporting activity in regard to spiritual and moral development of graduating 
students, however much this influence has even character on all considered 
qualities.   
 Key words: physical education, preparation of specialist, sporting activity. 
 
74. Олещук В. В. 
Підготовка студентів факультетів фізичної культури до військово-
патріотичного виховання учнів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання 
і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Олещук Володимир Володимирович ; Волин. держ. ун-т імені 
Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 20 с. 
 Анотація. Обґрунтовано структурно-функціональну модель 
підготовки вчителя фізичної культури до формування військово-
патріотичних знань учнів; систематизовано структурні компоненти 
навчально-виховного процесу. 
 Ключові слова: студенти, фізична культура, підготовка, патріотичне 
виховання учнів. 
 Аннотация. Обоснована структурно-функциональная модель 
подготовки учителя физической культуры к формированию военно-
патриотических знаний учащихся. 
 Ключевые слова: студенты, физическая культура, подготовка, 
патриотическое воспитание учащихся. 
 Annotation. The structural-functional model of preparation of teacher of 
physical culture is grounded to forming of military-patriotic knowledges of 
student.   
 Key words: students, physical culture, preparation, patriotic education of 
student. 
УДК 796/799:371.035.6 
 
75. Ольховий О. М. 
Модульно-рейтингова система підготовки офіцерів-керівників занять з 
фізичної підготовки : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Ольховий Олег Михайлович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – 
Л., 2005. – 20 с. 
 Анотація. Уперше розроблено метод проектування модульно-
рейтингової програми навчання офіцерів з дисципліни „Фізична підготовка” 
на період проведення зборів та самостійної підготовки.  
 Ключові слова: система підготовки офіцерів, метод проектування 
модульного навчання. 



 Аннотация. Впервые разработан метод проектирования модульно-
рейтинговой программы обучения офицеров по дисциплине „Физическая 
подготовка”. 
 Ключевые слова: система подготовки офицеров, метод проектирования 
модульного обучения. 
 Annotation. The method of module-rating program of teaching of officers 
design is first developed on discipline „Physical preparation”.   
 Key words: system of preparation of officers, method of planning of the 
module teaching. 
УДК 796.233.22(043.3) 
 
76. Ооржак Херел-оол Дажы. 
Система организации физкультурно-спортивной работы с населением по 
месту жительства на основе использования национальных видов спорта : 
автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 
физического воспитания и спортивной тренировки (включая методику 
лечебной физкультуры)” /  Ооржак Херел-оол Дажы ; ВНИИФК. – М., 1982. – 
23 с. 
 Аннотация. Впервые в физкультурной практике в организации 
физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту 
жительства использованы национальные виды спорта. Разработаны 
программы по национальной борьбе хуреш и стрельбе из лука по 
национальным правилам. Впервые предпринята попытка моделирования 
процесса организации управления физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работой по месту жительства населения Тувинской 
АССР. 
 Ключевые слова:  население, система организации спортивной работы, 
моделирование процесса организации управления. 
 Анотація. Вперше у фізкультурній практиці в організації 
фізкультурно-масової і спортивної роботи з населенням за місцем 
проживання використані національні види спорту. Розроблені програми по 
національній боротьбі хуреш і стрілянині з лука по національних правилах. 
Вперше зроблена спроба моделювання процесу організації управління 
фізкультурно-оздоровчою і спортивно-масовою роботою за місцем 
проживання населення Тувинської АССР. 
 Ключові слова:  населення, система організації спортивної роботи, 
моделювання процесу організації управління. 
 Annotation. First in athletic practice in organization of athletic-mass and 
sporting work with a population the national types of sport are domiciliary used. 
The programs are developed on the national fight of khuresh and archery on 
national rules. The attempt of design of process of organization of management 
athletic-health and sportivno-massovoy work domiciliary of population of 
Tuvinskoy ASSR is first undertaken. 
 Key words:  population, system of organization of sporting work, designs of 
process of organization of management. 



УДК 796.072 
 
77.  Опришко Н. О. 
Програмування оздоровчих занять для жінок 36–55 років з урахуванням їх 
рівня рухової функції : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Опришко Наталія Олександрівна ; ДВНЗ „Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 
2012. – 18 с. 
 Анотація. Уперше визначено ієрархію показників моторики жінок 36–
55 років в структурі рухової функції та пріоритет кожного з них на різних 
етапах розвитку фізичного потенціалу, що дозволило теоретично 
обґрунтувати модель удосконалення рухової функції та розробити програму 
оздоровчих занять для жінок 36–55 років з урахуванням їх рівня рухової 
функції, для реалізації якої запропоновано спосіб інтегральної оцінки 
відповідного показника та розроблено методичне забезпечення занять на 
різних етапах оздоровчо-тренувального процесу; експериментально 
доведено, що цілеспрямоване використання фізичних навантажень з 
поступовим прогресивним ускладненням їх змісту на різних етапах 
тренувального процесу забезпечує вірогідне покращення показників рухової 
функції жінок всупереч регресивним віковим змінам. 
 Ключові слова: програмування, оздоровчі заняття, рухова функція, 
моторика, жінки 36–55 років. 
 Аннотация. Диссертация посвящена вопросам, касающимся 
программированию оздоровительных занятий для женщин 36–55 лет с 
учетом их уровня двигательной функции. Установлено, что снижение 
двигательной функции отображается на опорно-двигательной системе и 
приводит к ухудшению качества жизни. 
 Ключевые слова: программирование, оздоровительные занятия, 
двигательная функция, моторика, женщины 36–55 лет. 
 Annotation. The research identifies a hierarchy of different sources that 
make impact on the motion function of women aged between 36-55 years of old 
depending on the level of their physical development. The observation will serve 
as a base for developing a program for women in that age category, including 
individual training based on personal motion function development. The research 
proved that increased and diversified training will gradually benefit the motion 
function of women despite their age. 
 Key words: programing, health training, motion function, women 36-55 
years. 
УДК 796.035-055.2 
 
78.  Оробинский М. Д. 
Теория физического воспитания буржуазной Литвы на службе реакционной 
идеологии : автореф. дис. … канд. пед. наук / М. Д. Оробинский ; ГДОИФК 
им. П. Ф. Лесгафта. – Л., 1957. – 15 с. 



 Аннотация. Изучен и рассмотрен широкий круг вопросов теории 
физического воспитания, освещавшихся в работах авторов буржуазной 
Литвы. 
 Ключевые слова: теория физического воспитания, Литва. 
 Анотація. Вивчено коло питань з теорії фізичного виховання авторів 
буржуазної Литви.   
 Ключові слова: теорія фізичної виховання, Литва. 
 Annotation. Studied and considered wide circle of questions of theory of 
physical education, light up in works authors of bourgeois Lithuania.   
 Key words: a theory of physical is education, Lithuania. 
  
79. Осинчук В. Г. 
Эффективность воздействия общественного мнения на развитие массовой 
физической культуры и спорта : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки и оздоровительной физической культуры” / Осинчук Владимир 
Григорьевич ; ВНИИФК. – М., 1990. – 17 с. 
 Аннотация. Исследована специфика понятия общественного мнения 
по вопросам физической культуры и спорта. Выявлены эмпирические 
закономерности между показателями вовлеченности населения в 
физкультурно-спортивную деятельность, степенью их информированности и 
уровнем знаний по вопросам физической культуры и спорта, показателями 
их включенности в систему средств массовой информации и пропаганды с 
целью получения информации для занятий физическими упражнениями и 
характером их деятельности в трудовом (учебных) коллективах. 
 Ключевые слова: массовая физическая культура и спорт, эмпирические 
закономерности между показателями вовлеченности населения в спортивную 
деятельность, информирование по вопросам физической культуре и спорту. 
 Анотація. Досліджено специфіку поняття громадської думки з питань 
фізичної культури і спорту. Виявлено емпіричні закономірності між 
показниками залучення населення у фізкультурно-спортивну діяльність, 
ступенем їх інформованості і рівнем знань з питань фізичної культури і 
спорту, показниками їх входження до системи засобів масової інформації і 
пропаганди з метою здобуття інформації для занять фізичними вправами і 
характером їх діяльності в трудових колективах.  
 Ключові слова: масова фізична культура і спорт, емпіричні 
закономірності між показниками залученість населення в спортивну 
діяльність, інформування по питаннях фізичній культурі і спорту. 
 Annotation. The specific of concept of public opinion is investigational on 
questions of physical culture and sport. Empirical regularities are exposed between 
the indexes of involved of population in athletic-sporting activity, by the degree of 
their being informed and level of knowledges on questions of physical culture and 
sport, by the indexes of their plugged in the system of mass and propaganda 
medias with the purpose of receipt of information for employments by physical 
exercises and character of their activity in labour collectives.  



 Key words: mass physical culture and sport, empirical regularities between 
the indexes of involved of population in sporting activity, informing on questions 
to the physical culture and sport. 
УДК 01.86.00881.47 
 

Автореферати дисертацій на здобуття  
наукового ступеня доктора наук: 

 
80. Москаленко Н. В. 
Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного 
виховання молодших школярів : автореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.02 „ Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення” / Москаленко Наталія Василівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 
спорту України. – К., 2009. – 42 с. 

Анотація. Уперше  обґрунтована та розроблена концепція 
проектування інноваційних технологій у фізичному вихованні дітей 
молодшого шкільного віку, структурними елементами якої є мета, завдання, 
засоби, стратегія її реалізації та кадрове забезпечення навчально-виховного 
процесу; формування теоретичних знань здійснюється у поєднанні з руховою 
діяльністю в системі інтегрованих уроків фізичної культури на основі 
розвитку творчої активності особистості, прагнення до активної участі 
дитини у навчальному процесі з використанням принципу розвиваючого 
навчання; науково обґрунтовані організаційно-методичні підходи та 
технологія сюжетних уроків фізичної культури, які спрямовані на 
підвищення емоційної насиченості, індивідуальне сприйняття навчального 
матеріалу, підвищення рівня загальних знань, максимальну різноманітність 
форм, методів та засобів фізичного виховання, створення оптимальних умов 
для розвитку творчого потенціалу учнів; розроблена програма реалізації 
міжпредметних зв'язків, яка дає можливість засобами фізичної культури 
знайомити дітей з довкіллям, набувати життєво необхідних навичок, 
вирішувати ситуаційні і творчі завдання, пізнавати нові сфери діяльності 
людини; представлена інноваційна програма самостійних занять фізичними 
вправами у вигляді казкових подорожей у зошиті "Вперед, до джерела 
здоров'я", яка створена на основі оздоровчої педагогіки пізнавально-рухового 
навчання; розроблена інноваційна програма щодо взаємодії сім'ї і школи для 
залучення батьків до співпраці, що сприяє фізичному вихованню дітей 
молодшого шкільного віку. 

Ключові слова: рухова активність, фізична підготовленість, фізичне 
здоров'я, діти молодшого шкільного віку, інновація, педагогічні технології, 
фізкультурно-оздоровча програма. 
 Аннотация. Научно-теоретически обоснованы инновационные 
технологии физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных 
учебных заведениях для формирования мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом, осознанного отношения к индивидуальному здоровью, 



повышению уровня физического состояния младших школьников. 
Исследования уровня двигательной активности детей младшего школьного 
возраста показало, что у большинства детей он низкий. Наибольшую часть 
времени занимает базовый и низкий уровни. Анализ показателей 
физического развития на протяжении 5 лет свидетельствует о том, что не все 
показатели обследуемых соответствует возрастной норме. Исследование 
уровня физического здоровья детей 7–10 лет показали, что большинство 
имеют низкий уровень здоровья. Однако с возрастом определена тенденция 
уменьшения количества детей, которые относятся к низкому уровню 
здоровья. Сравнительный анализ уровня физической подготовленности на 
протяжении 5 лет свидетельствует о том, что показатели физической 
подготовленности имеют аналогичные отличия. Наиболее отстающими 
являются выносливость, сила мышц брюшного пресса, гибкость. 
Проектирование инновационной программы физкультурно-оздоровительной 
работы проводилось на основании анализа современного состояния системы 
физического воспитания, физического состояния детей. Созданная модель 
инновационной программы физкультурно-оздоровительной работы 
обеспечивает улучшение всех составляющих здоровья – психического, 
физического и социального. Научно обоснованная структура инновационной 
программы включает: проблемы, на решение которых она сориентирована, 
цель, стратегию проекта будущей системы физкультурно-оздоровительной 
работы, кадровое и ресурсное обеспечение. В ходе экспериментальных 
исследований разработаны инновационные подходы, направленные на: 
формирование мотивации детей к занятиям физической культурой и спортом 
посредством повышения уровня теоретических знаний детей с помощью 
специально разработанных тетрадей по физкультуре в системе 
интегрированных уроков физической культуры на основе формирования 
творческой активности, внутреннего стремления к активному участию 
ребенка в двигательной деятельности на основе развивающего обучения; 
совершенствование организации учебно-воспитательного процесса за счет 
внедрения новых подходов в методику проведения урока физической 
культуры и физкультурно-оздоровительных занятий в режиме дня школы; 
разработку системы самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
которая создана на основе оздоровительной педагогики познавательно-
двигательного обучения; формирование межпредметных связей; на 
взаимодействие "семьи и школы". Полученные результаты свидетельствуют 
об эффективности внедрения инновационной программы и современных 
педагогических технологий в физическом воспитании младших школьников. 

Ключевые слова: двигательная активность, физическая 
подготовленность, физическое здоровье, дети младшего школьного возраста, 
инновация, педагогическая технология, физкультурно-оздоровительная 
программа. 

Annotation. The aim of our research is the working out the conception of 
innovative technologies projection of sports work in general educational 
establishments with the aim of motivation formation for physical exercises and 



sport, comprehended relation to personal health, improvement of schoolchildren 
physical conditioning. In order to project the innovative programme of physical 
culture and sanitary work We have analyzed the modern condition of physical 
education, junior schoolchildren physical conditioning for the last 5 years as for the 
indices of physical development, somatic health, and physical preparedness. 
The created model of innovative programme of physical culture and sanitary work 
provides the improvement of all health components - psychic, physical, and social. 
Innovative pedagogical technologies are directed to the formation of motivation for 
physical culture and sport training, the raising of knowledge level in "Physical 
Culture" subject, renovation of the primary education content, perfection of 
educational process, new approaches to Physical Culture and sport sanitary lessons 
conduction in school day regime, system of self-exercises, technologies of family 
and school cooperation. 
The experimental researches have proved the effectiveness of the proposed 
innovative technologies of schoolchildren physical education. 

Key words: motor activity, physical preparedness, physical health, junior 
schoolchildren, innovation, pedagogical technologies, physical culture and sanitary 
programme. 
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 
 

Викладач фізичного виховання – 40 

Історія фізичної культури – 10,16,53,78 

Підготовка кадрів – 1,6,52,64,73 

Підприємництво в галузі фізичної культури і спорту –  

Працевлаштування випускників –  

ППФП – 4,5,11,17,18,19,24,31,36,44,51,54,66,75 

Пропаганда фізичної культури і спорту – 32,33,67,79 

Управління фізичної культурою – 2,58,62 

Фізична культура у побуті населення - 9 

Фізичне виховання в ПТУ – 26,50 

Фізичне виховання дошкільнят – 20,41,45,61 

Фізичне виховання студентів – 8,12,13,22,34,47,55,56,60,71,74 

Фізичне виховання школярів – 3,7,14,15,21,23,25,27,28,29,30,37,38,39,42,43, 

46,48,49,57,59,63,68,69,70,80 

Фізкультурно-оздоровча робота – 77 

Фізкультурно-спортивна робота – 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ: 

 
ВНИИФК - Всесоюзный научно-исследовательский институт 

 физической культуры (Москва); 
ГДОИФК -  Государственный дважды орденоносный институт 

  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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