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В С Т У П 

Львівський державний інститут фізичної культури має давні традиції й 
неабиякі перспективи у підготовці фахівців для галузі фізичної культури і 
спорту. За понад 55-літню історію діяльності в інституті підготовлено більше 
15 000 фах івц ів . Понад 300 випускників носять титул чемпіонів 
Олімпійських Ігор, переможців та призерів чемпіонатів світу та Європи. 
Серед найіменит іших: Віктор Чукарін і Богдан Макуц (спортивна 
гімнастика), Юрій Кутенко та Ігор Тер-Ованесян (легка атлетика), Геннадій 
Андросов та Фарид Досаєв (плавання), Олександр Білявський і Василь 
Іванчук (шахи), Василь Береза і Михайло Сливинський (веслування), 
Василь Станкович і ВікторСидяк (фехтування), Петро Король (важка 
атлетика) і Ростислав Зауличний (бокс), Леся Леськів (кульова стрільба) і 
Катерина Палеха (стрільба з лука), Василь Ростоцький (автоспорт), Степан 
Юрчишин, Ростислав Поточняк, Андрій Баль, Василь Кардаш, Андрій Гусін 
(футбол) та багато інших. 

Гордістю інституту є його випускники, які стали видатними науковцями. 
Це доктори наук, професори Володимир Заціорський, Вадим Запорожанов, 
Сергій Неверкович, Богдан Шиян, Віктор Шаповалов, Степан Філь, 
Володимир Келлер, Ігор Дегтярьов, Іван Попеску, Віктор Завацький, Євген 
Приступа та інші, чиї імена широко відомі в Україні та за її межами. 

З 1998 року Львівський державний інститут фізичної культури є членом 
Європейської мережі спортивної науки, освіти і зайнятості ( Е ^ § Е Е ) ; з 
2001 року колективним членом міжнародної ради здоров'я, фізичного 
виховання, рекреації, спорту і танцю (ІСНРЕК-ЗБ). 

Сьогодні в інституті працюють 28 професорів, докторів наук, заслужених 
тренерів України, 85 кандидатів наук, 18 відмінників освіти України, 36 
майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу. Серед 
найтитулованіших: професори Олег Гринів, Валентин Мороз, Олександр 
Куц, Едуард Вільчковський, Богдан Шиян, Ігор Заневський, Галина 
Сафронова, Софія Денисенко, Мирослав Савчин, Євген Чапля; заслужені 
тренери Мирослав Герцик (веслування), Василь Бусол (фехтування), 
Іван Василишин (важка атлетика) , Антон Демчишин (волейбол) , 
Вадим Чернов (водне поло), Роман Козій (легка атлетика). 

В інституті функціонують шість комплексних наукових груп при 
національних збірних командах України з боксу, кульової стрільби, стрільби 
з луку, водного поло, санного спорту та бобслею. 

У 2002 році утворено науково-дослідний центр, серед керівників 
проблемних лабораторій якого відомі науковці професор О. Куц, професор 
І.Заневський, доцент В.Трач. 

Впродовж семи років поспіль в інституті з успіхом проводиться 
Всеукраїнська наукова конференція "Молода спортивна наука України", 
збірник праць якої внесено до Переліку наукових фахових видань 
ВАК України. Щороку участь у конференції бере понад 200 молодив 
науковців України та окремих зарубіжних країн. 
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Відтак не випадково, що у Львівському інституті фізичної культури 
впродовж двох останніх років діє спеціалізована вчена рада. 

Всього за 2002 ріку Львівському державному інституті фізичної культури 
відбулися захисти 23 дисертацій (6 - зі спеціальності 24.00.01 - олімпійський 
і професійний спорт та 17 зі спеціальності 24.00.02 - фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення) та одна переатестація диплома 
кандидата педагогічних наук. Дисертації захищені представниками 9 міст 
України, одна робота - громадянином Китаю. Усі дисертанти активно 
працюють у системі вищої школи України; більшість із них посіли керівні 
посади в галузевих ВНЗ, на факультетах фізичного виховання, очолили' 
кафедри фізичного виховання. 

Наукове керівництво захищених дисертацій здійснювали провідні вчені 
в галузі фізичної культури і спорту, серед яких особливо плідно у 2002 році 
працювали професори О.С. К у ц, Б.М. Шиян, 1.1. Приходько, Г.М. Арзютов, 
доценти М.М. Линець, А.Г. Рибковський, В.О. Сутула, А.В. Цьось та ін. 
Активно залучалися до атестаційного процесу науковці Харківської академії 
фізичної культури, які підготували сім відгуків провідної організації (30 % 
від загальнорічної кількості). 32 науковці України виступали в якості 
офіційних опонентів, серед яких висококваліфіковані й досвідчені вчені 
(професори Т.Ю. Круцевич, А.Г. Ященко, Ю.Т. Похоленчук, В.П. Мурза 
(Київ), С.С. Єрмаков, О.І. Камаєв (Харків), Е.С. Вільчковський, І.В. Огірко 
(Львів), Г.С. Белканія (Вінниця), Б..М. Шиян (Тернопіль), Т.П. Вісковатова 
(Одеса), Б.М. Мицкан (Івано-Франківськ)) й ті які вперше опонували 
(Т.В. Гнітецька (Луцьк), В.В. Мельник (Вінниця), І.О. Омельяненко 
(Тернопіль), М.В. Данилевич (Львів)). 

У цьому покажчику подано бібліографічну інформацію про кандидатські 
дисертації, захищені у 2002 році у спеціалізованій вченій раді Львівського 
державного інституту фізичної культури. Перелік подано в алфавітному 
порядку прізвищ їх авторів. Анотації представлено українською, російською 
та англійською мовами. 

Сподіваємося, що цей покажчик буде корисним для вчених, молодих 
дослідників, аспірантів і магістрів, організаторів спортивно-фізкультурного 
руху, практичних фахівців та усіх, хто цікавиться проблемами фізичного 
виховання та спорту. 

Олександр К у ц, 
голова спеціалізованої вченої ради ЛДІФК, 
доктор педагогічних наук, професор 

Оксана ВАЦЕБА, 
вчений секретар спеціалізованої вченої ради ЛДІФК, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

10 грудня 2002 року 



АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДИСЕРТАЦІЙ 

1. Бережанський Віктор Олегович. 
С п е ц і а л ь н а ф і з и ч н а п і д г о т о в к а к в а л і ф і к о в а н и х 

лижників-двоборців: Дис. . . канд. фіз. вих.: 24.00.01. - Львів, 
2 0 0 2 . - 176 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному інституті 
фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту. 

Науковий керівник — к. б. н., доцент Трач В.М. 

Бережанський В.О. Спеціальна фізична підготовка 
кваліфікованих лижників-двоборців. - Рукопис. 

Дисертаційну роботу присвячено проблемі вдосконалення спеціальної 
фізичної підготовленості кваліфікованих лижників-двоборців. 

Мета: підвищення рівня розвитку спеціальних фізичних якостей 
кваліфікованих лижників-двоборців на основі біохімічного контролю в 
річному циклі тренування. 

Об'єкт дослідження: навчально-тренувальний процес кваліфікованих 
лижників-двоборців. Предмет дослідження: спеціальна фізична підготовка 
кваліфікованих лижників-двоборців у річному циклі тренування. 

Методи: аналіз спеціалізованої літератури, педагогічне спостереження, 
педагог ічний експеримент, методи математико-статичної обробки 
результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що визначено 
структуру та зміст спеціальної фізичної підготовки лижників-двоборців; 
вперше отримано дані оптимального стану спец іальної фізичної 
підготовленості двоборців на основі біохімічного моніторингу; розроблено 
концепцію щодо підбору засобів і ^методів спец іальної фізичної 
підготовленості у тренуванні кваліфікованих лижників-двоборців; виявлено 
рівень взаємозв'язку показників спеціальної фізичної підготовленості та 
спортивної майстерності лижників-двоборців високої кваліфікаці ї ; 
доповнено дані про взаємозв'язок обсягів фізичногонавантаження та 
спортивних результатів кваліфікованих двоборщв. . 

Розроблено й експериментально обґрунтовано концепцію щодо підбору 
засобів і методів спец іальної фізичної підготовки у тренуванні 
кваліфікованих лижників-двоборців. 

Ключові слова: лижне двоборство, спеціальна фізична підготовка, 
функціональний стан, кваліфіковані спортсмени, біохімічний контроль. 
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Бережанский В.О. Специальная физическая подготовка 
квалифицированньїх льіжников-двоеборцев. - Рукопись. 

Диссертационная работа посвящена проблеме оптимизации специальной 
физической подготовленности квалифицированньїх льіжников-двоеборцев. 

Цель исследования: повьішение уровня развития специальньїх 
физических качеств квалифицированньїх льіжников-двоеборцев на основе 
биохимического контроля. 

Обьект исследования: учебно-тренировочньїй процесе 
квалифицированньїх льіжников-двоеборцев. Предмет исследования: 
специальная физическая подготовка квалифицированньїх льіжников-
двоеборцев в годичном цикле подготовки. 

Методьі: анализ специальной научной литературьі, педагогическое 
наблюдение, педагогический зксперимент , методьі математико-
статистической обработки результатов. 

Научная новизна состоит в том, что определенно структуру и содержание 
специальной физической подготовки квалифицированньїх льіжников-
двоеборцев; впервьіе получено оптимальньїе показатели состояния 
специальной физической подготовленности на основе биохимического 
контроля; разработано концепцию относительно подбора средств и методов 
специальной физической подготовки квалифицированньїх льіжников-
двоеборцев; виявлено уровни взаимосвязей обьемов физической нагрузки 
и спортивньїх результатов квалифицированньїх льіжников-двоеборцев. 

В работе обобіценьї и проанализированьї научньїе достижения и опьіт 
построения тренировочного процесса квалифицированньїх льіжников-
двоеборцев. Установлено факторьі, которьіе влияют на достижение високого 
уровня специальной физической подготовленности квалифицированньїх 
льіжников-двоеборцев, изучен опит планирования тренировочного процесса 
льіжников-двоеборцев на различньїх зтапах годичного цикла. 

Путем биохимического анализа установлено неоднозначность влияния 
основних средств гоночной подготовки на уровень развития специальньїх 
скоростно-силовьіх качеств квалифицированньїх двоеборцев. Использование 
основних гоночних средств равномерньїм методом тренировки, приводит к 
угнетению взрьівной сили мьішц ног. После использования основних средств 
гоночной подготовки переменньїм методом не наблюдалось статистически 
достоверного снижения уровня взрьівной СИЛЬІ мьішц ног. 

Установлено корреляционньїе взаимосвязи спортивного результате 
двоеборцев различной квалификации и обьемьі вьіполненной работьі в 
основних средствах специальной физической подготовки и в различньїх 
зонах относительной интенсивности . Так в гоночной подготовке 
квалифицированньїх льіжников-двоеборцев наиболее существенное влияние 
на спортивний результат имеют показатели бега имитации с льіжньїми 
палками, обьемьі вьіполненной работьі в III и IV зонах относительной 
интенсивности. В прьіжковой подготовке тесньїе корреляционньїе связи с 
спортивним результатом установлено с обьемом вьіполненньїх прьіжков с 
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трамплинов мощностью К-90 м, К-120 м, с показателями общего обьема 
вьіполненной скоростно-силовой подготовки. 

На завершающем зтапе подготовки к основним соревнованиям, 
использование специализированньїх режимов тренировочньїх занятий, 
обеспечивает формирование специфического гормонального стереотипа 
соревновательной деятельности. 

Установлено, что зкскреция катехоламинов при вьіполнении мьішечньїх 
нагрузок усиливается. Однако уровень повьішения концентрации адреналина 
и норадреналина зависит, в первую очередь, от характера адаптационньїх 
механизмов спортсмена. По мере формирования адаптационньїх изменений 
к специфическим нагрузкам наблюдается снижение активности 
гормональной (адреналин) и активизации медиаторного звена (норадреналин) 
симпатоадреналовой системьі и накопление предшественника синтеза 
катехоламинов - ДОФА. Изменения состояния симпатоадреналовой системи 
свидетельствуют о положительном зффекте тренировочньїх нагрузок в 
соревновательном периоде. 

Разработанньїе методические подходьі к построению тренировочного 
процесса, основанньїе на оптимизации специальньїх физических качеств 
спортсменов позволили нам, статистически достоверно, улучшить все 
изучаемьіе параметри двоеборцев зкспериментальной группьі. 

Результати исследования били внедренн в учебно-тренировочний 
процесе студенческой команди Львовской области по лижному двоеборью, 
сборной команди лижников-двоеборцев Львовского физкультурно-
спортивного общества "Украйна", команди ШВСМ "СКИФ" и могут 
использоваться для подготовки сборних команд по лижному двоеборью. 

Кпючевьіе слова: льіжное двоеборье, специальная физическая подготовка, 
к в а л и ф и ц и р о в а н н и е спортсмени , биохимический контроль, 
симпатоадреналовая система. 

ВегехЬапхкуі У.О. Зресіаі рЬузісаІ ргерагаїіоп оГ іЬе 
Яиа1Ше<і погсІіс-сошЬіпаїогз. - Маїшзсгірі. 

ТЬіз сіізхегіаііоп із сіеуоіесі іо іЬе ргоЬІет оґітргоуіп^ апсі регґесііоп зресіаі 
рЬузісаІ ргерагаїіоп оґ попііс-сотЬіпаїогз. 

ТЬе а і т оґ іЬе іпуезІі§аііоп: іпсгеазе оґ а ІЄУЄІ оґ сіеуеіортепі оґ зресіаі 
рЬузісаІ яиаііііез оґзкіїїесі погсііс-сотЬіпаІогз оп іЬе Ьазіз оґ іЬе ЬіосЬетісаІ 
сопігоі. 

ОЬ]есІ: іЬе Ігаіпіп§ ргосезз оґ іЬе зкіїїесі погсНс-сотЬіпаїогз. А виЬдесІ оґ 
гезеагсЬ: зресіаі рЬузісаІ ргерагаїіоп оґіЬе зкіїїесі погсІіс-сотЬіпаїогз іп а уеаг 
сусіе оґ іЬе ргерагаїіоп. 

МеіЬосІз: апаїузіз , зупіЬезіз, §епега1І2аііоп, апа1о§у, ресіа§о£Іса1 
оЬзегуаІіоп, рес1а£о§іса1 ехрегітепі, ЬіосЬешісаІ топіІогіп§ апсі теїЬосіз оґ 
іЬе шаіЬетаїісаІ зіаіізіісз. 

ТЬе \уогк депегаїігез апсі апаїугез іЬеогеїісаІ апсі ргасіісаі ехрегіепсе оґ 
зресіаі рЬузісаІ ігаіпіп§ оґциаІЇГіесі погсІіс-сотЬіпаїогз , сіеіегшіпез іЬе сопіепіз 
апсі зігисіиге оґ зресіаі рЬузісаІ сопсііііоп оґ чиаііґіесі погсІіс-сотЬіпаїогз, апсі 
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езІаЬІізЬез іЬе о р і і т и т ІЄУЄІ оґ рЬузісаІ ргерагесіпезз оГ попііс-сотЬіпаїогз 
оп іЬе Ьазіз оГЬіосЬетісаІ сопігоі. 

ТНе сопсерііоп оГзресіаі рЬузісаІ соп<1іііопіп§ шеапз апсі шеіЬосІз зеїесііоп 
\уЬеп 1гаіпіп§ погсІіс-сотЬіпаїогз із шогкесі оиі апсі ехрегітепіаііу дгоипсіесі. 

Кеу-м/огсІ8: попііс-сотЬіпаїогз, зресіаі рЬузісаІ ргерагаїіоп, зкіїїссі аіЬІеіез, 
ЬіосЬетісаІ сопігоі. 

2. БОДНАР Ярослав Богданович. 
Теоретичні та методичні засади фізичного виховання 

молоді Галичини кінця XIX - початку XX століття (до 1939 р.): 
Дис. . . канд. фіз. вих.: 24.00.02. - Львів, 2002. - 178 с. 

Дисертацію виконано в Тернопільському державному 
педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 
Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник — д.пед.н., професор Шиян Б.М. 

Боднар Я.Б. Теоретичні та методичні засади фізичного 
виховання молоді Галичини кінця XIX - початку XX століття 
(до 1939 р.). Рукопис. 

У дисертації розглянуті особливості зародження, формування і розвитку 
національної системи тіловиховання. Вивчені принципи, засоби, форми 
фізичного виховання молоді галицького краю. У роботі відображена праця 
видатних постатей Галичини та їх внесок у розвиток теоретичних і 
методичних засад фізичного виховання молоді. 

Ключові слова: принципи, засоби, форми, система тіловиховання, фізичне 
виховання. 

Боднар Я.Б. Теоретические и методические основания 
физического воспитания молодежи Галичиньї конца XIX -
начала XX ст. (до 1939 г.). Рукопись. 

Защищается рукопись, которая содержит исследование проблеми 
воспитания молодежи Галичини конца XIX - начала XX века (до 1939 г.). 

В первом разделе "Теоретические основания физического воспитания 
молодежи Галичиньї конца XIX - начала XX века (до 1939 г.)" 
рассматриваются социально-зкономические и идеологические предпосьілки 
становлення и развития физического воспитания. 

Обнаружено, что во время австро-венгерского и польского правлення 
формирование украинского теловоспитания проходило на общественньїх 
началах через самоотверженньїй труд представителей интеллигенции, 
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благодаря которьім образовалась густая сеть культурно-просветительских, 
хозяйственньїх, молодежньїх и спортивних обществ. Раскрьіта деятельность 
И. Боберского, К. Трилевского, С. Гайдучка, 3 . Жарского, П. и Т. Франко, 
И. Ющишина. Настоящим примером служения родному народу, борьбьі за 
его культурное развитие бьіла активная и содержательная деятельность 
И. Боберского - председателя гимнастического общества "Сокол" в 1901-
1920 гг. Его личность по праву занимает ведущее место в становлений и 
развитии спортивно-гимнастического движения в Галичине. 

В диссертации рассмотреньї особенности возникновения, становлення 
и развития национальной системи теловоспитания. Изученьї принципи, 
средства, формьі физического воспитания молодежи галицкого края. Вработе 
отражена деятельность видних личностей Галичини и их вклад в развитие 
теоретических и методических оснований физического воспитания 
молодежи. 

В исследовании раскрьіта роль учителя в процессе физического 
воспитания молодежи. Глубоко проанализированьї принципи строения 
процесса физического воспитания юношей и девушек галицкого края. 

Во втором разделе "Методические основания физического воспитания 
молодежи Галичини конца XIX - начала XX века (до 1939 г.)" анализируются 
средства физического воспитания, их формьі и особенности занятий женщин 
физическими упражнениями. 

Установлено, что основним средством физического воспитания служат 
физические упражнения, вспомогательньїми - сильї природи и гигиенические 
фактори. При зтом наибольшей зффективности можно достичь при 
комплексном использовании средств. Исследовано, что главньїми формами 
организации процесса теловоспитания бьтли уроки "руханки", которьіе 
олицетворяли лишь начало занятий в режиме школьного дня . Их 
продолжением бьіла внеклассная и внешкольная деятельность. 

В диссертации проанализированьї особенности занятий физическим 
воспитанием женщин в исследуемьій период, показана роль женщин 
Галичиньї в деятельности спортивних обществ, роль Союза украинок в 
воспитании молодого поколения. 

Основньїе положення физического воспитания молодежи конца XIX -
начала XX века (до 1939 г.) могут бьіть использованьї для разработки 
концептуальних оснований теловоспитания в современньїх условиях. 

Ключевьіе слова: принципи, средства, форми, система теловоспитания, 
физическое воспитание. 

Войпаг «І.В. ТЬеогеїісаІ апсі теіЬосіісаІ ргіпсір1е8 
рЬузісаІ 1гаіпіп§ оГіЬе уоиііі і г о т НаїусЬупа аї іЬе епсі оГІЇіе 19 
Ш апсі Ше Ье§іппіп§ о£Ше 20 сепіигу (Іііі 1939). Мапизсгірі. 

ТЬе сііззегіаііоп із СІЄУОІЄСІ їо іЬе ресиїіагіїіез оґ огі§іп, Гогтаїіоп апсі 
сіеуеіортепі оГіЬе паїіопаї зуз(ет оГЬосІу 1гаіпіп§. ТЬе ргіпсіріез, теапз апй 
Гогтз оГ рЬузісаІ 1гаіпіп§ оі"іЬе уоиіЬ Ггот НаїусЬупа аге з1исііе<1 іп іі. 

ТЬе даогк оґ ґатоиз регзопаїіііез Ігот НаїусЬупа апсі іЬеіг сопігіЬиІіоп іпіо 
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іЬе сіеуеіоргпепі оґіНеогеІіса! апсі теїЬосіісаІ ргіпсіріез оґ рЬузісаІ Ігаіпіп§ аге 
геґіесіесі Ьеге. 

Кеу ч/огіїз: ргіпсіріез, теапз , ґогтз, зуз іет оґ Ьосіу ігаіпіп§, рЬузісаІ 
Ігаіпіп§. 

3. БОРЕЙКО Михайло Михайлович. 
О и т и м і з а ц і я ф і з и ч н о г о виховання д ітей 7-8 рок ів 

засобами легкої атлетики: Дис . . . канд. фіз. вих.: 24.00.02. -
Львів, 2002. - 209 с. 

Дисертацію виконано в Тернопільському державному 
педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 
Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник — д.пед.н., професор Шиян Б.М. 

Б о р е й к о М . М . О п т и м і з а ц і я ф і з и ч н о г о в и х о в а н н я 
першокласників засобами легкої атлетики. - Рукопис. 

Дисертацію присвячено пошуку ефективних засобів покращання фізичної 
підготовленості і соматичного здоров 'я учнів 7-8 років. В дисертації 
обґрунтовується комплекс педагогічних умов проведення уроків фізичної 
культури з першокласниками з приоритетним використанням засобів легкої 
атлетики, який дозволяє реалізовувати державну програму з фізичного 
виховання, збільшувати моторну щільність і добову рухову активність учнів 
перших класів. Теоретично обґрунтовується і практично підтверджується 
раціональна методика проведення уроків фізичної культури засобами легкої 
атлетики з першокласниками. Розроблені оптимальні режими тренувальних 
навантажень для учнів 7-8 років при використанні легкоатлетичних вправ 
на уроках фізичної культури. 

Ключові слова: учні 7-8 років, засоби легкої атлетики, інтенсифікація 
уроку фізичної культури, нормування навантаження , фізична 
підготовленість, соматичне здоров'я, рухова активність. 

Борейко М.М. Оптимизация физического воспитания 
первоклассников средствами легкой атлетики. - Рукопись. 

Диссертация посвящена поиску зффективньїх средств улучїиения 
физической подготовленности и физического здоровья учащихся 7-8 лет. 

В работе дан теоретический анализ научно-методической литературьі по 
вопросам оптимизации процесса физического воспитания, содержания и 
особенностей обучения легкоатлетическим упражнениям и развитию 
физических качеств учащихся младшего школьного возраста. Проведенньїй 
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анализ специальной литературьі по данному вопросу свидетельствует, что 
средства легкой атлетики имеют широкий спектр действия на организм 
ребенка, содействуют решению оздоровительньїх, воспитательньїх и 
образовательньїх задач в процессе физического воспитания. Создают основу 
для овладения материалом школьной учебной программьі и имеют 
значительньїе преимущества в организации учебного процесса. Сегодня єсть 
достаточное количество исследований методики обучения техники 
легкоатлетических упражнений и развития физических качеств. Однако, 
данньїе. рекомендации предназначеньї в основном для подготовки 
спортсменов и используют их на специально организованньїх занятиях. 
Научно обоснованньїе рекомендации относительно методики проведення 
уроков физической культури с первоклассниками средствами легкой 
атлетики в условиях общеобразовательной школьї у спортивних педагогов 
отсутствуют. 

В диссертации разработана методика проведення уроков физической 
культури средствами легкой атлетики, которая включает в себя: зтапи 
обучения, общие задачи, конкретизированние задачи; средства для развития 
физических качеств, необходимих для вьіполнения технического злемента; 
методи развития физических качеств; нормирование нагрузки; 
последовательность увеличения нагрузки; основние средства обучения 
техники; методи вьіполнения учебного задания; возможние ошибки и 
методические указания их исправления; способи регуляции нагрузки; 
техника безопасности во время вьіполнения легкоатлетических упражнений. 

Определени педагогические условия организации процесса физического 
воспитания первоклассников средствами легкой атлетики, которие 
позволяют реализовьівать государственную программу по физическому 
воспитанию и повьішать двигательную плотность урока физической 
культури. 

Разработаньї режими тренировочньїх нагрузок для учащихся первьіх 
классов на уроках физической культури с легкоатлетической 
направленностью. Определено, что оптимальним критерием интенсивности 
нагрузки является индекс напряженности. Обьективним критерием 
длительности интервалов отдиха между повтореннями упражнений является 
величина ЧСС. Количество повторений во время развития силових и 
скоростно-силових качеств целесообразно регламентировать проявлением 
значительного утомления по внешним показателям. 

Результати педагогического зксперимента показали зффективность 
разработанной методики. В конце исследования у первоклассников 
зкспериментальной группи произошли статистически достоверние (р<0.05) 
положительние изменения практически за всеми показателями физического 
здоровья, физической подготовленности, суточной двигательной активности, 
закаленности организму. 

Положительние результати тестирования физической подготовленности 
первоклассников зкспериментальной группи свидетельствуют про 
обоснованность нормирования физической нагрузки учащихся 7-8 Лет. 
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Проведение уроков физической культури средствами легкой атлетики 
позволяет решать проблему повьішения массовости начальной спортивной 
подготовки детей. 

Основньїе результати диссертационной роботи нашли практическое 
применение в учебно-воспитательном процессе общеобразовательньїх школ 
№ 6, 9, 12, 16 г. Тернополя. 

Ключевьіе слова: учащиеся 7-8 лет, средства легкой атлетики, 
интенсификация урока физической культури, нормирование нагрузки, 
физическое здоровье , физическая подготовленность, двигательная 
активность. 

Воге іко М . М . О р і і т і г а ї і о п оГ уоип^з їегз ' рЬузісаІ 
Ігаіпіп§ Ьу т е а п з оГІгек-агкі-ГіеІсі аШІеїісз. - Мапизсгірі. 

ТЬе сііззегіаііоп сіеаіз \УІІЬ іЬе ргоЬІетз оґсопсііііопз апсі іппег ЬеаІіЬ оґіЬе 
риріїз 0Ґ7-8 уеагз а§е. А сотріех оґіЬе рес1а§08Іса1 сопсііііопз оґіЬе рЬузісаІ 
4гаіпіп§ Іеззопз ґог іЬе теапз оґіЬе ігек-апсі-ґіеісі аіЬІеііс, \УЬІСЬ а!1о\уз іо геаііге 
іЬе зіаіе рго§гат оґ рЬузісаІ 1гаіпіп§, іо іпсгеазе іЬе тоїог іпіепзіїу апсі 24 
Ьоигз т о у і п § асііуііу оГ уоип§зІегз із §гоипс1ес1 іп іЬіз сііззегіаііоп. її із 
(Ьеогеїісаііу §гоипс1ес1 апсі ргасіісаііу ргоуесі іЬе гаїіопаї теїЬосіз оґ рЬузісаІ 
Ігаіпіп§ Іеззопз Ьу теапз оґ ігаск-апсі-ГіеІсІ аіЬІеІісз \УІ ІЬ іЬе уоип§зїегз. 

ТЬе оріітаї гоиііпе оґ ігаіпіп§ Іоасііпз ґог іЬе риріїз оґ 7-8 уеагз оґа§е аі 
(Ье изе оґ 1і§Ь{ аіЬІеІісз ехегсізез аі іЬе рЬузісаІ ігаіпіп§ Іеззопз аге \Уогкес1 
оиі. 

Кеу могсіз: риріїз о ґ 7-8 уеагз, т е а п з оґ Ігаск-апсі-ґіеісі аіЬІеІісз 
іпіепзіґісаііоп оґ іЬе рЬузісаІ ігаіпіп§ Іеззоп гаїе зеиіпд оґ Іоасііпд, рЬузісаІ 
сопсііііопз, іппег ЬеаІіЬ, тоу іп§ асііуііу. 

4. БУБЕЛА Олексій-Олег Юліанович. 
Оптимізац ія процесу ф о р м у в а н н я постави у дітей 

молодшого шкільного віку з використанням комп'ютерних 
технологій: Дис. . . канд. фіз. вих.: 24.00.02. - Львів, 2002. -
180 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному інституті 
фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту. 

Науковий керівник - д.пед.н., професор Приступа Є.Н. 

Бубела О - О . Ю . Оптимізац ія процесу формування 
постави у дітей молодшого шкільного віку з використанням 
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комп'ютерних технологій. - Рукопис. 
Узагальнено та проаналізовано досвід теорії і практики щодо формування 

постави у фізичній культурі і спорті. Розроблено комп'ютерні програми "Тест 
2000", "Постава", "Діагностика" для використання в умовах школи та дому. 
Оптимізовано методику формування постави з використанням комп'ютерних 
технологій. Встановлено, що ефективність формування постави значною 
мірою залежить від рівномірного розвитку м'язів статичного да динамічного 
характеру, які беруть участь у зберіганні правильного положення хребта. 
Запропоновано методику формування постави з використанням 
комп'ютерних технологій, що дозволяє покращити стан постави у дітей 
молодшого шкільного віку на основі індивідуального підходу та 
вирівнювання показників розвитку фізичних якостей. Доведено ефективність 
розробленої методики формування постави у дітей молодшого шкільного 
віку. Основні результати дослідження впроваджені у практику роботи 
загальноосвітніх шкіл м. Львова. 

Ключові слова: фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку, 
методика формування постави, фізичні якості, комп'ютерна технологія. 

Бубела О.-О.Ю. Оптимизация процесса формирования 
осанки у дегей младшего школьного возраста с использованием 
компьютерньїх технологий. - Рукопись. 

С целью усовершенствования и оптимизации методики формирования 
осанки бьіло использовано предпочтения современньїх компьютерньїх 
технологий в учебном процессе, а именно: оперативность обработки 
большого количества данньїх за короткий промежуток времени, доступность 
и простота в использовании, наглядность вьідачи результатов, современность. 
Нами бьша разработана компьютерная технология формирования осанки, 
когорая состоит из програми "Тест-2000", "Осанка" и "Диагностика". При 
разработке компьютерньїх програм м мьі учли преимущества уже имеющихся 
програми, которьіе используются в физическом воспитании, и направили 
работу на создание универсальньїх програии, которьіе дают возможность 
постоянно пополнять базьі данньїх и наглядно демонстрировать диагноз, 
средства коррекции и профилактики. 

Програмна "Тест-2000" єсть универсальной, и разрешает проверять 
уровень знаний и осуществлять его повьішение. Программа разрешает 
индивидуально задавать вопрос с использованием рисунков, графических 
изображений, редактировать и сохранять тестьі, вести журнал оценивания, 
тестировать в режиме самоконтроля, тестировать с использованиеи контроля 
вреиени (для ограничения времени). 

Компьютерная программа "Осанка" специально бьіла разработана для 
определения состояния осанки у детей младшего школьного возраста. 
Программа предназначена для использования врачами и учителями 
физического воспитания в условиях учебного заведення, а также родителями 
в домашних условиях. В программе используются тести визуального осмотра 
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для определения /гцпа осанки. Программа разрешает оперативно вичислять 
индекс сутулости и показатели осанки за ромбом Машкова. После внесення 
всех рекомендуемьіх показателей и операционньїх вичислений программа 
вндает состояние осанки в процентах по отношению к норме. 

Компьютерная программа "Диагностика" работает в трех режимах 
тестирования: индивидуальном, массовом и среднестатистическом. 
Программа также дает возможность получать диагноз за отдельньїми 
показателями развития определенного физического качества. Программа 
"Диагностика" внполняет сравнение внесенних показателей с нормой и 
предлагает упражнения для коррекции или профилактики. Рекомендованнне 
упражнения вьідаются в виде описання , рисунка , дозирования и 
методических рекомендаций. Все рекомендованнне упражнения можно 
получить как в полном обьеме, так и в отдельности, в зависимости от условий 
проведення, средств, вида нарушений осанки, развития тех или других 
физических качеств. 

Для пользования компьютерной технологией формирования осанки 
необходимо иметь компьютер типа Репііит-350 и знать злементарньїе основи 
работи с ним; придерживаться определенного алгоритма с определением 
следующих шагов: 

Первьій шаг - определение уровня знаний о правильной осанке (за 
программой "Тест-2000"). 

Второй шаг - работа с программ.ой "Осанка". Она начинается из внесення 
данньїх ребенка для определения типа осанки, индекса сутулости, ромба 
Машкова, состояния стопи. Результатом єсть определение конкретних 
отклонений от норми. Зти данньїе вносятся в программу "Диагностика". 

Третий шаг - работа с программой "Диагностика". Она начинается из 
в и б о р а способа диагностики : "индивидуальная" , "массовая" , 
"среднестатистическая" и вибора тестов, которьіе нужно проводить. 

Четвертий шаг - ознакомление с результатами тестирования в виде 
отчетов и распечатка средств коррекции и профилактики, которие 
рекомендовани программой. Далее - разработка плана практических занятий 
соответственно школьному программному материалу и предложенннх 
упражнений. 

Пятий шаг - организация и проведение практических занятий учителем 
с использованием рекомендованних упражнений. 

Шестой шаг - проведение повторного обследования и сравнительний 
анализ в виде распечатанньїх отчетов. 

Установлено, что зффективность формирования осанки в значительной 
мере зависит от равномерного развития мьішц статического и динамического 
характера, которие принимают участив в сохранении правильного положення 
позвоночника . Предложенная методика формирования осанки с 
использованием компьютерньїх технологий разрешает улучшить состояние 
осанки у детей младшего школьного возраста на основе индивидуального 
подхода и виравнивания показателей развития физических качеств. Доказана 
зффективность разработанной методики формирования осанки у детей 
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младшего школьного возраста. Основньїе результати исследования внедреньї 
в практику работьі с группами оздоровительной гимнастики, спортивной 
начальной подготовки детских с п о р т и в н и х юношеских школ и 
общеобразовательньїх школ г. Львова. 

Ключевьіе слова: физическое воспитание детей младшего школьного 
возраста , методика формирования осанки , физические качества , 
компьютерная технология. 

ВиЬеІа О.-О.Ли. Сотриїегігесі Оріітігаі іоп оґїЬе Веагіп§ 
Рогтаї іоп Ргосезз Гог СЬіїсігеп оґІипіог 8сЬоо1 А§е,- Мапизсгірі. 

ТЬеогеїісаІ апсі ргасіісаі ехрегіепсе сопсегпіп§ Ьеагіп§ сгеаііоп іп (Не ргосезз 
оґрЬузісаІ 1гаіпіп§ із апаїугесі апсі депегаїігесі, а1оп§ \ У І І Ь зресіаіігесі сотриіег 
рго§гатз ("Тезі 2000", "Веагіп§" апсі "ІЗІаепозіз") ґог рЬузісаІ 1гаіпіп§ аі зсЬооІ 
апсі аі Ьогае сіеуеіоресі. МеіЬосіз оґ ґогтіп§ іЬе Ьеагіп§ ЛУЄГЄ сгеаІіп§ изіпц 
зресіаіігесі сотриіег рго§гатз. її \уаз Гоипсі оиі іЬаі ЄҐҐЄСІІУЄ Ьеагіп§ ґогтаїіоп 
сопзісІегаЬІу сіерепсіз оп ргорогііопаі сіеуеіортепі ЬоіЬ зіаііс апсі сіупатіс 
тизсіез гезропзіЬІе оґргезегуіп;* іЬе соггесі розіиге оґ іЬе зріпаї соїитп. ТЬе 
теїЬосІ ргорозесі а11о\уз іо соггесі іЬе Ьеагіп§ оі\іипіог зсЬооІ сЬіїсІгеп апсі Іо 
ге§и1аІе іЬеіг рЬузісаІ сіеуеіортепі рагатеїегз іЬе роззіЬіІіІу оґ іпсііуісіиаі 
арргоасЬ. ТЬе розіїіуе ргасіісаі гезиііз оґіЬе арріісаііоп оґіЬе заісі теїЬосІ \уаз 
гесеіуесі. ТЬе та іп Гіпс1іп§з оґ іЬе іпуезіі^аііоп сІезсгіЬесІ \уеге іпігосіисесі іп іо 
ргасіісе іп зсЬооІ оґ іЬе сіїу О Ґ Ь У І У . 

Кеу м>огсІ5: рЬузісаІ ігаіпіп§ оґ сЬіїсІгеп оґіипіог зсЬооІ а§е, іЬе розіиге оґ 
іЬе зріпаї соїитп, рЬузісаІ рагатеїегз, азуттеїгу соеґґісіепі апсі тизсиїагіопиз. 

5. ВІНДЮК Андрій Валерійович. 
Основи технолог і ї с а м о с т і й н и х занять ф і з и ч н и м и 

вправами учн ів м о л о д ш и х клас ів : Д и с . . . канд. фіз . вих . : 
24.00.02. - Львів, 2002. - 193 с. 

Дисертацію виконано у Гуманітарному університеті 
"Запорізький інститут державного та муніципального управління " 
Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник — к.пед.н., доцент Денисенко Н.Ф. 

Віндюк А.В. Основи технологі ї самостійних занять 
фізичними вправами учнів молодших класів. - Рукопис. 

Дисертаційна робота присвячена проблемі організації самостійних занять 
фізичними вправами учнів молодших класів. 

У роботі теоретично та експериментально обгрунтовано технологію 
формування самостійної рухової діяльності у школярів молодших класів, 
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основами, якої є: створення на уроках фізичної культури умов, що сприяють 
самовихованню та самовдосконаленню школярів, залучення їх до практичної, 
інструкторської діяльності на уроках фізичної культури, формування у 
школярів потреби у самостійній руховій діяльності; наявність довірливих 
взаємин між учасниками процесу фізичного виховання, взаємосхвалення та 
співпереживання за однокласниками, самостійні заняття за відділеннями з 
призначеннями старшого, проведення рухливих ігор, загальнорозвиваючих 
вправ самими учнями, домашні завдання, ведення зошитів, взаємоконтроль 
та взаємооцінка на уроках, самоконтроль та самооцінка. 

Рівень сформованості самостійної рухової діяльності оцінювався як 
високий у 54,9%, середній - у 41 ,9%, низький - у 3,9% школярів 
експериментальної групи та відповідно у 45,6%, 41,5%, 12,4% школярів 
контрольної групи. 

Результатом проведеного експерименту стало зниження кількості днів, 
пропущених через хворобу, підвищення рівня фізичної підготовки учнів 
молодших класів. 

Основні результати дисертац ійно ї роботи знайшли практичне 
застосування в навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл та в 
Гуманітарному університету міста Запоріжжя. 

Ключові слова: школярі молодших класів, технологія, самостійні заняття, 
фізичні вправи, організація, методика. 

Виндюк А.В. Основи технологии самостоятельньїх 
занятий физическими упражнениями учащихся младших 
классов. - Рукопись. 

Диссертационная работа посвящена проблеме организации 
самостоятельньїх занятий физическими упражнениями учащихся младших 
классов, в которой теоретически и зкспериментально обоснована технология 
формирования самостоятельной двигательной деятельности у школьников 
младших классов. 

Во введении обоснована актуальность проблеми, определеньї цель и 
задачи, обьект и предмет, научная новизна и практическое значение работьі, 
а также личньїй вклад автора. Актуальним является исследование, связанное 
с необходимостью дальнейшего совершенствования и научного обоснования 
системи физического воспитания детей младшего школьного возраста, 
существенним дополнением которой может бить реализация педагогических 
исследований, нагіравленньїх на активизацию самостоятельньїх занятий 
физическими упражнениями учащимися начальних классов. 

В а ж н и м фактором самостоятельньїх занятий физическими 
упражнениями явилось формирование готовности к самостоятельним 
занятиям физическими упражнениями , которое о с н о в и в а е т с я на 
необходимости удовлетворения биологической потребности младших 
школьников в движениях. Способность к самостоятельним занятиям 
физическими упражнениями базировалось на определенной сумме знаний, 
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умений, навьїков. 
Мотивация к самостоятельной двигательной активности у школьников 

формировалась через оценку и одобрение любьіх, даже незначительньїх 
успехов, организацию соревнований между детьми, группами, классами. Зти 
приеми способствовали формированию интереса к физкультуре и 
стимулировали самостоятельное вьіполнение физических упражнений. 

Методические основи формирования самостоятельной двигательной 
активности включали: индивидуальньїй подход, которьій учитьівал 
особенности физического и умственного развития школьников данного 
возраста, их физическую подготовленность, состояние здоровья, половьіе 
различия, межличностньїе отношения. 

Технология самостоятельньїх занятий физическими упражнениями 
младших школьников реалйзовьівалась следующим образом: учитель 
физкультурьі на уроке создавал условия для самостоятельного вьіполнения 
физических упражнений, по заданию учителя и под его контролем школьники 
самостоятельно работали на уроке, с учетом индивидуальньїх особенностей 
получали домашние задания по физкультуре. Во внеурочное время школьник 
самостоятельно вьіполнял задание, на уроках физкультурьі учитель проверял, 
оценивал вьіполненную им работу. Если учащийся справлялся с 
поставленной задачей, то перед ним ставилась новая, т.е. ребенок переходил 
на качественно новий уровень готовности к самостоятельной двигательной 
деятельности. 

На каждом уроке, в течение 1-2 минут у нескольких школьников 
проверялся ход вьіполнения домашнего задания, анализировались 
результати, исправлялись ошибки. 

В диссертации рассматривались домашние задания как вид 
самостоятельной работи, которие способствовали более прочному усвоению 
программного материала, воспитанию привички к систематическим, 
самостоятельним занятиям физической культурой, оказьівалй положительное 
влияние на здоровье, физическое развитие, двигательную подготовленность 
детей. 

Уровень сформированности самостоятельной двигательной деятельности 
оценивался как високий у 54,9%, средний у 41,9%, низкий у 3,9% школьников 
зкспериментальной группи и соответственно - 45,6%, 41,5%, 12,4% у 
школьников контрольной группи. 

Зкспериментально апробированная педагогическая технология 
формирования навьїков самостоятельньїх занятий физическими 
упражнениями позволили улучшить состояние здоровья и уровень 
физической подготовленности школьников. 

Снизилось количество дней, п р о п у щ е н н и х по болезни в 
зкспериментальной группе с 6,8 до 5,2 дней, в контрольной группе с 6,7 до 
5,9 дней на одного человека в год. 

Ключевьіе слова: младшие школьники, технология, самостоятельньїе 
занятия, физические упражнения, организация, методика. , 
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Уіікіуик Моп-аззізіапсе рЬузісаІ 1гаіпіп§ ІесЬпо1о§у 
Ьазіз оГ]ипіог риріїз. 

ТЬе сііззегіаііоп із сіесіісаіесі Іо іЬе огцапізаііоп оґпоп-аззізіапсе -рЬузісаІ 
Ігаіпіп§ оГ]ипіог риріїз. 

ТЬе ІесЬпоІову оґ ґогтаїіоп оґ ]ипіог риріїз' зе1ґ-тоуіп§ асііуііу аге 
іЬеогеїісаІІу апсі ехрегішепіаііу зиЬзІапІіаіес! іп іЬе іЬезіз. Ргезепі іесЬпоіо§у 
оґ ґогтаїіоп іпсіисіез: так іп§ оґ іЬе сопсііііопз УУЬІСЬ рготоіе зеіґ-есіисаііоп 
апсі зеїґ-ітргоуетепі оґ риріїз; І П У О 1 У І П § іЬе риріїз іп ргасіісаі апсі іпзігисііуе 
асііуііу аі іЬе РЬузісаІ Тгаіпіп§ Іеззопз, ґогтаїіоп іЬе риріїз' пеесі оґіпсіерепсіепі 
тоу іп§ асііуііу, ргезепсе оґ сопґісіепііаі геіаііопз ЬЄІЛУЄЄП іЬе тегпЬегз оґ іЬе 
есіисаііопаі ргосезз. її аізо сопзізіз оґіЬе іеасЬег'з арргоуаі, епсоига§етепі оґ 
іЬе рагепіз, іпіегарргоуаі, соґее!іп§, іпзігисііуе Іепсіепсу оґ іЬе Іеззоп, поп-
аззізіапсе сіерагітепі ууогк \ У І І Ь зепіог арроіпіесі, іпзігисііуе асііуііу оґіЬе еісіезі, 
сопсіисІіп§ оґ оиісіоог §атез апсі §епега1 с1еуе1оріп£ ехегсізез Ьу іЬе рирііз 
іЬешзеІуез, Ьошеїазкз, кееріп§оґпоіеЬоокз, іпіегсопігоі, іпіегеуаіиаііоп, зеїґ-
сопігої апсі зеїґ-еуаіиаііоп. 

ТЬе ІЄУЄІ оґ ґогтаїіоп оґ зеїґ-тоуіпц асііуііу а т о п § іЬе риріїз оґ іЬе 
ехрегітепіаі §гоир \уаз еуаіиаіесі аз Ьі§Ь 54,9%, ауега§е 41,9%, 1о\у 3.9% апсі 
соггезропс1іп§1у 45,6%, 41,5% апсі 12% атоп§ іЬе риріїз оґіЬе сопігої §гоир. 

ТЬе гезиіі оґ іЬе ехрегітепі сопсіисіесі \уаз гесіисііоп оґ а питЬег оґ сіауз 
тіззесі оп ассоипі оґ зіскпезз, іпсгеазе оґіЬе ІЄУЄІ О Ґ рЬузісаІ ргерагесіпезз оґ 
]ипіог риріїз. 

Кеуч/огсІ!;:]ипіог рирії, ІесЬпо1о§у, поп-аззізіапсе-\уогк, рЬузісаІ ехегсізез, 
ог§апізаІіоп, теїЬосІ. 

6. ГОРБЕНКО Олександр Володимирович. 
Науково-методичне обгрунтування кадрової потреби 

с ф е р и ф і з и ч н о ї к у л ь т у р и і с п о р т у в У к р а ї н і : Д и с . . . 
канд. фіз. вих.: 24.00.02. - Львів, 2002. - 262 с. 

Дисертацію виконано у Харківській державній академії 
фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту. 

Науковий керівник — к.пед.н., доцент Приходько 1.1. 

Горбенко О.В. Н а у к о в о - м е т о д и ч н е об ґрунтування 
кадрової потреби сфери фізичної культури і спорту в Україні. -
Рукопис. 

У дисертації на основі системно-комплексного підходу проаналізовано 
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кадрову політику держави, яку проведено в сфері фізичної культури і спорту. 
Отримано розрахунки показників загальної, додаткової і прогностичної 
потреби у фахівцях фізичного виховання дитячих дошкільних установ, 
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, вищих 
навчальних закладів І-ІІ, ІІІ-ІУ рівнів акредитації, спортивних шкіл 
Харківської області. Розроблено цільову програму і перспективний 
комплексний план потреби у спеціалістах фізичної культури і спорту 
м. Харкова на 2001-2005 рр. Розглянуто механізм управління потребою в 
кадрах державними і громадськими органами управління фізичної культури 
і спорту, що формують стратегічні підходи до планування і прогнозування 
розвитку кадрового забезпечення сфери, розробляють і створюють цільовий 
напрямок раціонального використання забезпечення фахівцями фізичної 
культури. 

Дослідники вказують і обґрунтовують ефективність проектних заходів, 
що свідчить про різнобічний і ефективний вплив планованих заходів на 
поліпшення якості управлінських рішень, підвищення науковості управління, 
поліпшення координації діяльності, визначення кількісних і якісних 
перспектив розвитку сфери, детальне вивчення кадрових проблем. 

Ключові слова: сфера фізичної культури і спорту, державні і громадські 
органи управління фізичної культури і спорту, системно-комплексний підхід, 
кадрове забезпечення, потреба у фахівцях. 

Горбенко А.В. Научно-методическое обоснование 
кадровой потребности сферьі физической культури и спорта в 
Украине. - Рукопись. 

В диссертации на основе системного и комплексного подходов 
анализируется кадровая политика государства, проводимая в сфере 
физической культурьі и спорта, исследуется процесе формирования 
кадрового потенциала учреждений и организаций системьі образования. 
Рассматривается влияние инновациониьіх подходов на данньїе обьектьі при 
введений должностей специалистов физической культурьі, увеличении 
количества обязательньїх занятий физическим воспитанием, повьішении 
уровня профессионального образования физкультурньїх кадров. 

Ретроспективному анализу кадровой политики в сфере физической 
культури и спорта подвергается кадровое обеспечение физической культури 
и спорта, которьій дал возможность установить, что за исследуемьій период 
в стране осуществлялось преобразование системи подготовки кадров для 
удовлетворения потребности в них, видоизменялась и росла сеть учебньїх 
заведений, применялись различньїе форми обучения и подготовки, 
накапливался научньїй и методический потенциал с ф е р и . Рост 
преобразований Основьівался на государственной политике, где 
центральними задачами стали: организационно обеспечить развитие 
массового физкультурного движения, расширить сеть физкультурньїх 
учебньїх заведений, удовлетворить потребность в квалифиііированньїх 
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специалистах. 
В исследованиях рассматривается современная система подготовки 

специалистов физической культури, которая, начиная с 90-х годов, 
преобразована в форму ступенчатого и непрерьівного образования, 
обусловленного изменениями социально-зкономического состояния страньї. 
Анализируется сегодняшняя практика физкультурного движения, которая 
требует осуществления подготовки специалистов по азробике, восточньїм 
единоборствам, менеджменту, маркетингу, рекреации в соответствии со 
складивающимися потребностями в условиях рьіночних отношений, а 
начавшаяся подготовка специалистов для инвалидного спорта потребует 
научного подхода в осуществлении зтого процесса. Такая система направлена 
на удовлетворение потребности общества в специалистах разного уровня 
образования и профессиональной направленности. 

В работе раскрьіваются злементьі ценностного подхода к изучению 
социального значення специалистов в сфере физической культури и спорта. 
Определено отношение специалистов физической культури и спорта к 
ценностям в современном обществе. Виявленьї общие и частньїе фактори, 
влияющие на кадровое обеспечение отрасли. Распределение факторов 
позволило установить, что государственная кадровая политика должна 
базироваться на необходимом финансировании, научно обоснованном 
управлений и организации, правовой и социально-зкономической 
защищенности кадров. 

В ходе анализа значимости профессиональной деятельности 
квалифицированньїх специалистов по основним направленням внедрения 
физической культури и спорта полученьї данние, свидетельствующие о 
необходимости решения кадрових проблем физкультурно-оздоровительной 
деятельности в учебно-воспитательной сфере физического воспитания. 

В диссертации обоснованьї основньїе компоненти методики определения 
потребности в специалистах. Полученьї расчетьі показателей общей, 
дополнительной и прогностической потребности в специалистах детских 
дошкольних учреждений, общеобразовательньїх школ, профессионально-
технических учебньїх заведений, висших учебньїх заведений І-И, ІН-ІУ 
уровней аккредитации, спортивних школ Харьковской области. Разработана 
целевая программа потребности в специалистах физической культури и 
спорта г. Харькова, которая в своей структуре охватнвает совокупность 
взаимосвязанних мероприятий, дифференцирует решения кадрових проблем 
относительно комплексних задач, определяет организационньїе форми 
управления и распределения ответственности среди исполнителей. 
Разработанньїй перспективний комплексний план потребности в 
специалистах физической культури и спорта г. Харькова на 2001-2005 г., 
предусматривает направлення на все обьектьі управления: детские 
дошкольньїе учреждения, общеобразовательние школьї, профессионально-
технические учебньїе заведення, висшие учебние заведення І-ІІ и ІІІ-ІУ 
уровней аккредитации, спортивние школи, отражает функциональную 
направленность , где учтеньї все функции управления , целевую 
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направленность, что позволяет более успешно решать поставленньїе задачи. 
В работе рассмотрен механизм управлення потребностью в кадрах, где 

государственньїе и общественньїе органьї управлення физической культурой 
и спортом, формирующие стратегические подходьі к планированию и 
прогнозированию развития кадрового обеспечения сфери, разрабатьівают и 
создают целевое направление рационального использования обеспечения 
специалистами физической культури. 

И с с л е д о в а т е л и указь івают и обосновь івают з ф ф е к т и в н о с т ь 
проектируемьіх мероприятий, свидетельствующую о разностороннем и 
зффективном воздействии планируемьіх мероприятий наулучшение качества 
управленческих решений, повьішение научности управлення, улучшение 
координации деятельности, определение количественньїх и качественньїх 
перспектив развития сфери, детальное изученне кадрових проблем. 

Ключевьіе слова: сфера физической культури и спорта, государственньїе 
и общественньїе органьї управлення физической культурой и спортом, 
системно-комплексньїй подход, кадровое обеспечение потребность в 
специалистах. 

СогЬепко А.У. 8сіепІіґіс-теїЬос1іса1 зиЬзІапІіаїіоп оґ 
регзоппеї пеесі іп ІЇіе ґіеісі оґ рЬузісаІ 1гаіпіп§ апсі зрогіз іп ІЛсгаіпе. 
- Мапизсгірі. 

ТЬе регзоппеї роїісу оґ іЬе зіаіе саггіесі оиі іп іЬе ґіеісі оґ рЬузісаІ їгаіпіп§ 
апсі зрогіз оп іЬе Ьазіз оґ іЬе зуз іет апсі сотр іех арргоасЬ із апаїугесі іп іЬе 
іЬезіз. ТЬе ассоипіз оґ рагатеїегз оґ§епега1, асісііііопаї апсі Гогесазі гециігетепія 
оґ іЬе ехрегіз оґ рЬузісаІ есіисаііоп оґ пигзегу зсЬооїз, сотргеЬепзіуе зсЬооїз, 
іесЬпісаІ зсЬооїз оґІ-11 ІЄУЄІЗ ОҐассгесіііаііоп, Ьі^Ьег есіисаііопаї езІаЬІізЬтепІз 
оґІІІ-ІУ іеуеіз оґассгесіііаііоп, зрогіз зсЬооїз оґКЬагкіу агеа аге ГЄСЄІУЄСІ. ТЬе 
§оа1 рго§гат апсі регзресііуе сотріех ріап оґ регзоппеї пеесі оґ рЬузісаІ Ігаіпіп§ 
апсі зрогіз іп КЬагкіу ґог 2001-2005 уеагз аге сіеуеіоресі. ТЬе т е с Ь а п і з т оґ 
т а п а § е т е п І оґ пеесі іп іЬе зіаґґ оґЬу зіаіе апсі риЬІіс Ьосііез оґ т а п а § е т е п І оґ 
рЬузісаІ ігаіпіп§ апсі зрогіз із сопзісіегесі. ТЬезе Ьосііез ґ гот іЬе зігаїе^ісаі 
арргоасЬез Іо ріаппіп^ апсі ґогесазііп§ іЬе сіеуеіортепі оґ регзоппеї таіпіепапсе 
оґ іЬе Гіеісі, сіеуеіор апсі сгеаіе §оа1 іепсіепсу гаїіоп иза§е оґ таіпіепапсе Ьу іЬе 
зіаґґіп іЬе Гіеісі оґґ рЬузісаІ 1гаіпіп§. 

ТЬе гезеагсЬегз роіпі апсі зиЬзІапІіаІе іЬе еґґесііуепезз оґ ргсуесі асііопз, 
\ У Ь І С Ь іезііґу Іо сііґґегепі апсі еґґесііуе іпґіиепсе о ґ р1аппіп§ асііопз Іо 
ітргоуетепі іЬе циаіііу о ґ т а п а ^ е т е п і сіесізіопз, іпсгеазе іЬе зсіепІіГіс сЬагасіег 
оґ т а п а § е т е п І , і т р г о у е т е п і іЬе соогсііпаїіоп оґ асііуііу, сіеіегтіпаїіоп 
^иап^і^а^ІVе апсі циаіііаііуе регзресііуез оґ іЬе Гіеісі сіеуеіортепі, (іеіаіі зіисіу 
оґ регзоппеї ргоЬІетз. 

Кеу м>ог<1$: Гіеісі оґ рЬузісаІ Ігаіпіпд апсі зрогіз, зіаіе апсі риЬІіс Ьосііез оґ 
т а п а § е т е п І оґ рЬузісаІ ігаіпіп§ апсі зрогіз, зуз і ет апсі сотр іех арргоасЬ, 
регзоппеї таіпіепапсе, регзоппеї пеесі. 
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7. ГУЗІЙ Оксана Володимирівна. 
Комплексна фізична реабілітація учнів 13-

15 років з церебральним паралічем другої групи 
важкості захворювання: Дис. . . канд. фіз. вих.: 
24.00.02. - Львів, 2002. - 179 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному інституті 
фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту. 

Науковий керівник - д.пед.н., професор Куц О.С. 
Гузій О.В. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-

15 років з церебральним паралічем другої групи важкості 
захворювання. - Рукопис. 

Дисертацію присвячено проблемі фізичної реабілітації неповносправних 
учнів з церебральним паралічем. У роботі зроблено аналіз сучасних поглядів 
щодо патогенезу дитячого церебрального паралічу, клініко-психологічної 
характеристики дітей з церебральним паралічем, узагальнено досвід 
використання засобів фізичного виховання у фізичній реабілітації дітей з 
церебральним паралічем. 

У констатуючому експерименті визначено морфофункціональний стан, 
рівень соматичного здоров'я і показників рухової функції, особливості 
психічного стану школярів з обмеженою руховою активністю. 

Розроблено і експериментально обгрунтовано комплексну програму 
фізичної реабілітації школярів з церебральним паралічем; визначено межі 
дозування фізичних навантажень залежно від вихідного стану серцево-
судинної системи. 

Ключові слова: комплексна фізична реабілітація, учні з церебральним 
паралічем, засоби фізичного виховання, неповносправні учні, рухова 
активність, соматичне здоров'я. 

Гузий О.В. Комплексная физическая реабилитация 
учеников 13-15 лет с церебральньїм параличом второй группьі 
тяжести заболевания. - Рукопись. 

Диссертация посвящена проблеме физической реабилитации школьников 
с церебральньїм параличом. В ней проведен анализ специальной научно-
методической литературьі, свидетельствующий о том, что в настоящей время 
имеется незначительное количество работ, которьіе посвяіценьї проблеме 
реабилитации школьников с церебральньїм параличом. 

Отмечено, что практика использования суіцествующих методов и средств 
недостаточно зффективна, что и побудило автора диссертации к поиску 
новьіх подходов, форм, средств и методов зффективного проведення 
реабилитационньїх мероприятий. 
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Во введеним обосновано актуальность проблемьі, определена цель и 
задачи исследования, его обьект и предмет, описана научная новизна и 
практическое значение работьі, а также показан личньїй вклад соискателя. 

В первом разделе дан аналитический осмотр современньїх взглядов на 
патогенез ДЦП, а также дана клинико-психологическая характеристика 
школьников с церебральним параличом, обобщен опьіт использования 
средств физического воспитания при физической реабилитации школьников 
с ДЦП. 

Во втором разделе "Методьі и организация исследований" содержится 
информация о том, какие методьі исследования бьіли примененьї, в 
частности: теоретический анализ литературньїх источников, педагогическое 
наблюдение, педагогический зкеперимент, педагогические тестьі, зкспресс-
оценка соматического здоровья, медико-биологические методьі, методьі 
математической статистики. 

В констатирующем зкеперименте определено морфофункциональное 
состояние, уровни соматического здоровья и показателей двигательньїх 
возможностей, особенносги психического состояния школьников с ДЦП. 

Установлено значительное отставание в показателях морфо-
функционального состояния школьников-инвалидов от своих практически 
здорових сверстников. Исходньїй уровень соматического здоровья 
школьников-инвалидов характеризуетея такими показателями: ередний 
уровень количественньїх показателей состояния здоровья школьников 
составляет - 28,5%, ниже ереднего - 61,9% и низкий - 14,2%. 

Анализируя развитие двигательньїх возможностей, можно отметить 
незначительное превосходство девочек над мальчиками ( Р > 0,05-0,01). 

Изучение психического состояния школьников 13-15 лет с последствиями 
ДЦП показало, что характерной особенностью психического состояния 
личности єсть змоционально-волевая нестабильность, которая проявляетея 
високим уровнем фрустрации и тревожности личности, неустойчивостью 
нервньїх процессов. Наблюдаются такие особенности, как чувствительность, 
зависимость от других людей, социальная боязнь. 

Разработана и зкспериментально обоснована программа реабилитации, 
в которой решались такие задания: а) содействие нормализации дихання; б) 
вьіработка правильной осанки; в) улучшение координированной 
деятельности анализаторннх систем; г) тренировка опорноспособности и 
равновесия; д) улучшение общей подвижности и координации движений; є) 
обучение жизненно необходимьім и прикладним навикам. 

Согласно результатам исследования внедрение зкспериментальной 
программьі у школьников с церебральним параличом увеличило обьем 
двигательной активности, вследствие чего, согласно региональним 
стандартам разработанньїм автором диссертацин, 83% мальчиков и 60% 
девочек отнесеньї к группе подростков с умеренним или високим уровнем 
двигательной активности. 

Внедрение зкспериментальной программн в учебний процесе по 
физическому воспитанию положительно повлияло на коррекцию основних 
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показателей физического состояния школьников с церебральньїм параличом. 
Применение апробированнмх средств и методов определило високую 

зффективность нашей методики для коррекции двигательной функции, 
способствовало повишению физического состояния и здоровья школьников 
С ДЦП. 

Ключевьіе слова: школьники с церебральньїм параличом, соматическое 
здоровье, комплексная физическая реабилитация, физическая активность, 
двигательная активность. 

Сигіу О.У. ТЬе согпріех рЬузісаІ геЬаЬШіаІіоп оґ риріїз 
а§ес1 1 3 - 1 5 \уііЬ сегеЬгаІ р а ї з у о!" іЬе зесопсі §гоир оГ 
сотрі ісаї іоп.- Мапизсгірі. 

ТЬе сііззегіаііоп із СІЄУОІЄСІ (О іЬе ргоЬІеш оґ рЬузісаІ геЬаЬіІіІаііоп оґ риріїз 
\ У І І Ь сегеЬгаІ раїзу. Ап апаїііісаі ГЄУІЄЛУ О Ґ тосіегп оріпіопз іп ге^агсі іо 
раіЬо1о§іса1 §епезіз оґ сегеЬгаІ раізу, рЬзусЬо1о§ісаі сЬагасІегізІіс оґ сегеЬгаІ 
раізу сЬіїсігеп, §епега1ігесі ехрегіепсе оґизіп§ рЬузісаІ ігаіпіп§ теапз іп рЬузісаІ 
геЬаЬіІіІаІіоп Ьауе Ьееп сіопе. 

ТЬе тогрЬоґипсІіопаї зіаіе, іЬе іпсіісез оґ т о у е т е п і ґипсііоп, іЬе рЬисЬісаІ 
зіаіе ресиііагіїіез оґ риріїз \ У І І Ь Іітіїесі асііуііу Ьауе Ьееп сіеіегтіпесі іп іЬе 
ассегІаіпаЬІе ехрегітепі. 

ТЬе сотріех рЬузісаІ геЬаЬіІіІаііоп рго§гат ґог риріїз \ У І І Ь сегеЬгаІ раїзу 
Ьаз Ьееп \уогкес1 апсі ехрегітепіаіу "зиЬзІапііаІесІ; іЬе рЬузісаІ Іоасііп§ сіоза§е 
сіерепс1іп§ оп іЬе Ьеагі-уеззеї зузіет зіаіе Ьаз Ьееп сіеіегтіпесі. 

Кеу \могй$: Сотріех рЬузісаІ геаЬШіаІіоп, риріїз \УІ ІЬ сегеЬгаІ раїзу, рЬузісаІ 
Ігаіпіп§ теапз, зесопсі |»гоир оґ сотріісаііоп, т о у е т е п і асііуііу. 

8. ЗВАРИЩУК Оксана Михайлівна. 
Виховання відповідальності старшокласників за свій 

фізичний стан: Дис. . . канд. фіз. вих.: 24.00.02. - Львів, 2002. -
198 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному інституті 
фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту. 

Науковий керівник - д.пед.н., професор Шиян Б.М. 

З в а р и щ у к О . М . В и х о в а н н я в і д п о в і д а л ь н о с т і 
старшокласників за свій фізичний стан. - Рукопис. 

Дисертаційну роботу присвячено проблемі виховання відповідальності 
старшокласників за свій фізичний стан. У роботі визначено рівень фізичного 
стану та рівень відповідальності старшокласників за свій фізичний стан. 
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Мета дослідження - розробити та обгрунтувати програму виховання 
відповідальності старшокласників за свій фізичний стан. 

Об'єкт дослідження. Процес фізичного виховання старшокласників. 
Предмет дослідження. Формування відповідальності старшокласників за свій 
фізичний стан у процесі їх фізичного виховання. 

Розроблено методику оцінки відповідальності старшокласників за свій 
фізичний стан. Встановлено залежність рівня фізичного стану від рівня 
відповідальності юнаків за свій фізичний стан. Доведено, що чим вищий 
рівень відповідальності старшокласника тим вищий рівень його фізичного 
стану. 

Розроблено програму виховання відповідальності старшокласників за 
свій фізичний стан та експериментально перевірено її ефективність; виявлено 
педагогічні умови виховання відповідальності за свій фізичний стан; 
розкрито типові індивідуальні характеристики, мотиви та прояви 
відповідальності у старшокласників. 

Ключові слова: фізичне виховання старшокласників, фізичний стан, 
виховання в ідпов ідальност і , методика оцінки в ідповідальност і 
старшокласників за свій фізичний стан, програма виховання відповідальності 
старшокласників за свій фізичний стан. 

З в а р и щ у к О . М . В о с п и т а н и е о т в е т с т в е н н о с т и 
старшеклассников за своє физическое состояние. 

Диссертация посвящена проблеме воспитания ответственности 
старшеклассников за своє физическое состояние. В ней обобщеньї знання о 
категории ответственность в разньїх отраслях наук: психологии, педагогики, 
зтики, социологии. Установлено отсутствие научного анализа и 
практического внедрения категории ответственнорть в отечественной 
педагогике физического воспитания. 

Во введении обоснована актуальность темьі, определеньї цель, задачи 
исследования, его обьект, предмет, раскрьіта научная новизна и практическое 
значение работьі, личньїй вклад соискателя, описана сфера апробации 
результатов исследования. 

В первом разделе "Теоретические аспектьі ответственности у 
старшеклассников за своє физическое состояние" анализируется и 
обобщается научньїе разработки по проблеме исследования; освещаются 
подходьі к определению понятий физическое состояние и ответственность, 
а также методи их оценки; определеньї фактори, от которьіх зависит уровень 
физического состояния и уровень ответственности; определени рсобенности 
психофизиологического развития старшеклассников. 

Во втором разделе "Методи и организация исследования" дана 
информация о том, какие методи применялись во время исследования 
(социологические, педагогические, методи математической статистики). 

Для определения уровня ответственности старшеклассников за своє 
физическое состояние нами разработана методика оценки зтого качества. В 
основу зтой методики положено дифференцированний ПОДХАД оценки 
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ответственности старшеклассников за своє физическое состояние. Методика 
оценки ответственности включает 15 составньїх, которьте делятся на З 
уровня. Для определения уровня ответственности за своє физическое 
состояние , суммируются бальї 15 составньїх ответственности . 
Ответственность определяется сумой балов (цифровой показатель), а также, 
уровнем (качественньїй показатель). Оценка уровня ответственности за своє 
физическое состояние , обеспечивает оперативную коррекцию 
воспитательного процесса, повьішает результат физического воспитания, а 
также, разрешает учителю максимально индивидуализировать роботу с 
учениками. 

Представлена логическая схема проведення исследования. Описаньї все 
зтапьі организации исследования. 

В третьем разделе "Исследование ответственности у старшеклассников 
за своє физическое состояние" определеньї уровень ответственности 
старшеклассников за физическое состояние, а также, уровень их физического 
состояния. В результате констатирующего зксперимента проанализирована 
система мотивов ответственного поведения старшеклассников за физическое 
состояние, определеньї условия воспитания ответственности. 

На основании результатов констатирующего зксперимента разработана 
программа воспитания ответственности старшеклассников за физическое 
состояние. 

В четвертом разделе "Авторская программа "Воспитания 
ответственности старшеклассников за физическое состояние", обоснование 
и проверка ее зффективности" раскрьіваются результати внедрения 
зкспериментальной методики. Авторская программа предусматривает 
комплекс средств и методов, которьіе повьішают уровень отдельно каждой 
из 15 составньїх ответственности, что в результате повьішает уровень 
ответственности старшеклассников за физическое состояние. 

Зкспериментально доказана зффективность авторской программьі 
воспитания ответственности старшеклассников за физическое состояние, что 
виразилось в значительном повьішении показателей ответственности и 
физического состояния. По окончании зксперимента наблюдается улучшение 
уровня ответственности на 23 % (козффициент корреляции 0,71, что 
свидетельствует о сильной статистической взаимосвязи), а среднее значение 
уровня физического состояния переместились из зоньї среднего уровня в 
зону вьіше среднего уровня физического состояния, за шкалой бальной 
оценки КОНТРЕКС-2. Уровень физического состояния исследуемьіх 
повьісился на 31 %. 

Результати исследований свидетельствуют о том, что предложенная нами 
программа может бьіть применена в процессе физического воспитания 
общеобразовательньїх школ. 

В пятом разделе "Анализ и обобщение результатов исследования" 
подводятся итоги опроса учителей и старшеклассников, анализируются 
результати педагогического зксперимента, сопоставляются данньїе 
собственньїх исследований с данньїми других авторов. 
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Ключевьіе слова: физическое состояние, ответственность, программа 
воспитания ответственности у старшеклассников за своє физическое 
состояние. 

ЯлуагузЬсЬик О.М. ТЬе Ьгіп§іп§ ир оґ їЬе гезропзіЬіііІу 
оґ зепіог риріїз ґог іЬеіг рЬузісаІ зіаіе. Мапизсгірї. 

ТЬе іЬезіз із СІЄУОІЄСІ Іо іЬе ргоЬіеш оґЬгіп§іп§ ир оґ іЬе гезропзіЬіііІу оґ 
зепіог риріїз ґог іЬеіг рЬузісаІ зіаіе. 

II Ьаз Ьееп \уогкесі оиі іЬе теїЬосІз оґ іЬе зепіог риріїз єуаіиаііоп ґог іЬеіг 
рЬузісаІ зіаіе. II Ьаз Ьееп геуеаіесі іЬеіг рЬузісаІ зіаіе. її Ьаз Ьееп геуеаіесі іЬе 
сіерепсіепсе оґіЬе рЬузісаІ зіаіе ІЄУЄІ ироп іЬе гезропзіЬіііІу ґог опе'з рЬузісаІ 
зіаіе ІЄУЄІ. її Ьаз Ьееп ргоуесі іЬаІ іЬе Ьі^Ьег риріїз' гезропзіЬіііІу ІЄУЄІ шаз іЬе 
Ьі§Ьег ІЄУЄІ оґ рЬузісаІ зіаіе іЬе Ьасі. 

її Ьаз Ьееп \уогкес! оиі іЬе рго§гат ґог зепіог риріїз гезропзіЬіііІу Ьгіп§іп§ 
ир апсі ехрегітепіаііу ргоуесі ііз еґГісіепсу. II Ьаз Ьееп сіеіегтіпесі ресіазодіса! 
сопсііііопз оґіЬє гезропзіЬіііІу ґог опе'з рЬузісаІ зіаіе есіисаііоп. 

ТЬе аіш оґіЬє гезеагсЬ - Ю \уогк оиі апсі Ю зиЬзІапііаІе іЬе рго§гат оґ іЬе 
Ьгіп§іп§ ир оґ зепіог риріїз гезропзіЬіііІу ґог іЬеіг рЬузісаІ зіаіе. 

ТЬе оЩесІ оґ іЬе гезеагсЬ - іЬе ргосезз оґ риріїз есіисаііоп. 
ТЬе зиЬіесі оґ іЬе гезеагсЬ - іЬє гезропзіЬіііІу ґогтіпд оґ зепіог риріїз ґог 

іЬеіг рЬузісаІ есіисаііоп. 
Кеу \мог<іу. зепіог риріїз рЬузісаІ есіисаііоп, рЬузісаІ есіисаііоп, рЬузісаІ 

зіаіе, іЬе теїЬосіз оґіЬе еуаіиаііоп оґ зепіог риріїз гезропзіЬіііІу ґог іЬеіг рЬузісаІ 
зіаіе. 

9. КОВІНЬКО Михайло Степанович. 
П р о ф е с і й н о - п р и к л а д н а фізична підготовка учн ів з 

церебральним паралічем в професійно-технічних закладах 
освіти: Дис. . . канд. фіз. вих.: 24.00.02. - Львів, 2002. - 196 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному інституті 
фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту. 

Науковий керівник - д.пед.н., професор Куц О.С. 

К о в і н ь к о М.С. П р о ф е с і й н о - п р и к л а д н а ф і з и ч н а 
підготовка учнів з церебральним паралічем в професійно-
технічних закладах освіти. - Рукопис. 

Об'єкт дослідження - професійно-прикладна фізична підготовка 
неповносправпих осіб, які навчаються у вищому професійному училищі. 
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Мета досл ідження - п ідвищення рівня фізичної і профес ійно ї 
підготовленості учнів-інвалідів з ЦП, які навчаються у вищому професійному 
училищі, шляхом розробки та впровадження програми професійно-
прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців спеціальності 
"Обліковець, оператор ЕОМ". 

Методи дослідження - вивчення і аналіз науково-методичної літератури, 
педагогічні методи дослідження, біологічні методи дослідження, методи 
математичної статистики. 

Новизна - вперше обгрунтовано програмний зміст професійно-
прикладної фізичної підготовки учнів з церебральним паралічем, які 
навчаються в ВПУ за спеціальністю "Обліковець, оператор ЕОМ". 

Результати відображено в розроблених методичних рекомендаціях, та 
впроваджено в навчальний процес ВПУ № 57 м. Львова. 

Під час проведення досліджень виявлені закономірності фізичного 
розвитку, функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем 
організму підлітків 16-17 років з церебральним паралічем. 

Розроблено програму та методику професійно-прикладної фізичної 
підготовки осіб з ЦП. Для вирішення основного завдання нами було вивчено 
особливості професійного навчання підлітків з церебральним паралічем, що 
пов'язані з характером захворювання; специфіку фізичного виховання осіб 
з ДЦП в професійному училищі; чинники, які визначають підбір засобів, 
методів та форм фізичного виховання учнів з ДЦП. 

На підставі аналізу динаміки характеристик професійно важливих 
фізичних якостей, фізичної працездатності та рухової активності учнів 
експериментальної групи визначено ефективність розробленої програми та 
одержано позитивний практичний ефект. 

Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка, підлітки з 
церебральним паралічем, загальна фізична підготовка, професійно важливі 
якості. 

К о в и н ь к о М . С . П р о ф е с с и о н а л ь н о - п р и к л а д н а я 
физическая подготовка учеников с церебральним параличом в 
профеееионально-технических заведеннях образования. 

Обьект исследования - профессионально-прикладная физическая 
подготовка инвалидов, обучающихся в профессиональном училище. 

Цель исследования - повьішение уровня физической и профессиональной 
подготовленности инвалидов с ЦП, которьіе обучаются в профессиональном 
училище путем разработки и внедрения программьі профессионально-
прикладной физической подготовки будущих работников специальности 
"УчЄтчик, оператор ЗВМ". 

Методьі исследования - изучение и анализ научно-методической 
литературьі, педагогические методьі исследования, биологические методьі 
исследования, методьі математической статистики. 

Новизна - впервьіе обосновано программное содержание 
профессионально-прикладной физической подготовки учеников с 
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церебральньїм параличом которьіе обучаются в ВПУ по специальности 
"Учетчик, оператор ЕВМ". 

Результати отраженьї в разработанньїх методических рекомендациях, и 
внедреньї в учебньїй процесе ВПУ № 57 г. Львова. 

Диссертация посвящена проблеме профессионально-прикладной 
физической подготовки подростков с последствиями церебрального 
паралича. 

В процессе теоретического анализа научньїх трудов отечественньїх и 
зарубежньїх авторов установлено отсутствие разработок по данной проблеме. 

Во введении обоснована актуальность темьі, определеньї цель, задачи 
исследования, его обьект, предмет, раскрьітьі научная новизна и практическое 
значение работьі, личньїй вклад соискателя, описана сфера апробации 
результатов исследования. 

В первом разделе анализируются проблеми учебного процесса учеников 
с церебральньїм параличом в заведеннях профессионально-технического 
обра-зования, связанньїе с особенностями учебно-профессиональной 
деятельности, а также с особенностями, обусловленньїми характером 
заболевания, рассмотреньї закономерности влияния профессионально-
прикладной физической подготовки на организм человека и проблема 
соотношения средств общей и профессионально-прикладной физической 
подготовки в процессе профессионального обучения учеников с 
церебральньїм параличом. 

Во втором разделе дана информация о том, какие методи применялись 
во время исследования. Представлена логическая схема проведения 
исследования. Описаньї все зтапи организации исследования. 

В третьем разделе определеньї морфофункциональное состояние, 
физическая работоспособность, показатели двигательной активности 
подростков с церебральньїм параличом. 

Вьіявленьї закономерности физического развития, функционального 
состояния (сердечно-сосудистой и дьіхательной систем) организма 
подростков 16-17 лет с церебральньїм параличом, которьіе заключаются в 
неравномерном развитии большинства морфологических и функциональних 
показателей. 

Четвертий раздел посвящен особенностям содержания и методики 
занятий физическими упражнениями профессиональной направленности с 
учениками с церебральньїм параличом, изученьї предпосилки разработки 
программн профессионально-прикладной физической подготовки, а также 
даЄтся краткое содержание зкспериментальной программн и методика 
профессионально-прикладной физической подготовки лиц с церебральньїм 
параличом. 

Для решения основной задачи нами били изученьї особенности 
профессионального обучения подростков с церебральньїм параличом, 
связанньїе с характером заболевания; специфика физического воспитания 
лиц с ЦП в профессиональном училище; фактори, которие определяют 
подбор средств, методов и форм физического воспитания учеников с ЦП. 

На основе анализа динамики характеристик профессионально важних 
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физических качеств, физической работоспособности и двигательной 
активности учеников зкспериментальной группьі определена зффективность 
разработанной программьі и получен положительньїй практический зффект. 

Результати исследований свидетельствуют о том, что предложенная нами 
программа профессионально-приклад 'ной физической подготовки, 
основанная на комплексном подходе к развитию профессионально важньїх 
качеств и коррекции нарушенньїх функций с использованием 
соответствующих средств физического воспитания, зффективна, и может 
бить рекомендована для использования в учебно-воспитательном процессе 
професіонального образования с учениками с церебральним параличом. 

Ключевьіе слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, 
подростки с церебральним параличом, общая физическая подготовка, 
профессионально-важньїе физические качества, средства физического 
воспитания. 

Коуіп'ко М .8. РгоГеззіопаї-аррІіесІ рЬузісаІ ргерагаїіоп 
оґ риріїз \¥ІШ СегеЬгаІ Раїзу сопзециепсез іп уосаііопаї зсЬооїз. 
- Мапизсгірі. 

ТЬе оЬ]есІ оґгезеагсЬ - ргоґеззіопаї-аррііесі рЬузісаІ ргерагаїіоп оґсІізаЬІесІ 
регзопз зіисііесі іп уосаііопаї зсЬооїз. 

ТЬе з и ^ е с і оґ гезеагсЬ - іЬе ргосезз оґ ргоґеззіопаї-аррііесі рЬузісаІ 
ргерагаїіоп оґ риріїз \ У І І Ь СегеЬгаІ Раїзу сопзеяиепсез сопдіїіопесі Ьу іЬе 
ресиїіагіїіез оґ ґиіиге ргоґеззіопаї асііуіііез. 

ТЬе а і т оґ гезеагсЬ - іЬе регґесііоп оґ рЬузісаІ апсі ргоґеззіопаї ргерагесіпезз 
оґ СР сЬіїсІгеп. 

ТЬе теїЬосІз оґ гезеагсЬ - зсіепІіГіс Іііегаїиге апаїузіз, циезІіопаігіп§, 
рес1а§08Іса1 ехрегітепі, апіЬгоротеїгу, ргоґеззіопаї-аррііесі яиаііііез 1ез1іп§, 
риріїз зсЬооІ гезиііз апаїузіз, та їЬета ї ісз зіаіізіісз теїЬосІз. 

ТЬе іЬезіз із сіесіісаіесі Іо іЬе ргоЬІет оґ ргоґеззіопаї-аррііесі рЬузісаІ 
ргерагаїіоп оґ риріїз УУІІЬ СегеЬгаІ Раїзу сопзеяиепсез. ТЬе ресиїіагіїіез оґ 
рЬузісаІ сіеуеіортепі, сапііо-уазсиїаг апсі гезрігаїіоп зузіетз ґипсііопаї зіаіез 
оґ 16-17 а^есі СР Іеепа§егз Ьауе Ьееп геуеаіесі. ТЬе рго§гат апсі теїЬосІз оґ 
ргоґеззіопаї-аррііесі рЬузісаІ ргерагаїіоп ґог СР регзопз Ьауе Ьееп ууогкесі очі. 
То ЗОІУЄ іЬе т а і п Іазк іі Ьаз Ьееп зіисііесі іЬе ресиїіагіїіез оґ ргоґеззіопаї 
есіисаііоп оґ СР іеепа§егз, іЬе зресіґіс оґ іЬеіг рЬузісаІ есіисаііоп, іЬе теїЬосІз 
апсі ґогтз оґ рЬузісаІ асііуіііез. Науіп§ апаїугесі іЬе сіупатісз оґ зі^піГісапІ 
рЬузісаІ циаііііез, рЬузісаІ аЬіІЇІу Іо ^огк апсі т о у і п § асііуіііез оґ іЬе 
ехрегітепіа і §гоир риріїз іі Ьаз Ьееп геуеаіесі іЬе \уогкесі-оиІ рго§гат 
ЄҐҐЄСІІУЄПЄЗЗ апсі ііз розіїіуе ргасіісаі еґґесі. 

ТЬе гезиііз оґ іЬе гезеагсЬ Ьауе Ьееп іпсиїсаіесі іп есіисаііопаї ргосезз іп 
Ь 'УІУ Ні§Ьег Уосаііопаі 8сЬоо1 № 57, Вогизіау 8ресіа1ігес1 8сЬооІ № 2 апсі іп 
іЬе сіерагітепі оґ рЬузісаІ геЬаЬіІіІаііоп оґ Ь ' У І У 8іаІе Іпзіііиіе оґ РЬузісаІ 
Есіисаііоп. 

Кеу ч>огсі$: ргоґеззіопаї-аррііесі рЬузісаІ ргерагаїіоп, СегеЬгаІ Раїзу 
Іеепа§егз, ргоґеззіопаї зі§піЛсапІ яиаііііез, §епега1 рЬузісаІ ргерагаїіоп. 
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10. КОЗІБРОЦЬКИЙ Сергій Петрович. 
Програмно-нормативні основи фізичного виховання 

студентів (історико-методологічний аналіз): Дис. . . канд. фіз. 
вих.: 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в , 2002. - 190 с. 

Дисертацію виконано у Луцькому державному технічному 
університеті Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник — к.пед.н., доцент Вацеба О.М. 

Коз іброцький С.П. Програмно-нормативн і основи 
ф і з и ч н о г о в и х о в а н н я студент ів ( і с т о р и к о - м е т о д о л о г і ч н і 
аспекти). - Рукопис. 

В дисертації здійснено дослідження програмно-нормативних основ 
фізичного виховання студентів на основі історико-методологічного аналізу 
навчальних програм фізичного виховання студентів. 

Мета дослідження - розкрити та узагальнити характерні тенденції 
розвитку структури, змісту, спрямованості програмно-нормативних основ 
фізичного виховання студентів у вищій школі України впродовж XX століття. 

Об'єкт дослідження - програмно-нормативні засади системи фізичного 
виховання. Предмет дослідження - історико-методологічні аспекти розвитку 
програмно-нормативних основ фізичного виховання студентів у вищих 
навчальних закладах України. 

Наукова новизна полягає в тому, що комплексному історико-
мстодологічному аналізу піддано зміст, структуру, спрямованість програмно-
нормативного забезпечення фізичного виховання студентської молоді. 
Виявлено специфіку навчальних програм з фізичного виховання студентів в 
окремих зарубіжних країнах. 

Ключові слова: програмно-нормативні основи, фізичне виховання 
студентів , навчальні програми, вища школа України, історико-
методологічний аналіз. 

Козиброцкий С.П. Программно-нормативньїе основьі 
ф и з и ч е с к о г о в о с п и т а н и я с т у д е н т о в ( и с т о р и к о -
методологические аспектьі). - Рукопись. 

В диссертации осуіцествлено исследование программно-нормативньїх 
основ физического воспитания студентов на основе историко-
методологического анализа учебньїх програми физического воспитания 
студентов. 

Цель исследования - раскрьіть и обобщить характерньїе тенденции 
развития структури, содержания, направленности программно-нормативньїх 
основ физического воспитания студентов в вьісшей школе Украиньї на 
протяжении XX ст. 

Обьект исследования - программно-нормативньїе основи системи 
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физического воспитания . Предмет исследования - историко-
методологические аспекти развития програмино-нориативньїх основ 
физического воспитания студентов вьісших учебньїх заведений Украиньї. 

В первом разделе "Программное обеспечение учебного процесса - важная 
составная физического воспитания" обосновано концепцию исследования; 
обобщено практический опьіт и научньїе работьі ведущих ученьїх области 
из проблеми программно-нормативного обеспечения процесса физического 
воспитания студентов; освещеньї современньїе теоретические подходьі к 
принципам и специфике составления програми по физическому воспитанию 
для студенческой молодежи. 

Во втором разделе "Методьі и организация исследования" обосновьівается 
система взаимодополняющих методов исследования, адекватних обьекту, 
предмету, цели и задачам исследования. Общее направление исследований 
связанное с проведением историко-методологического сравнительного 
анализа програми физического воспитания, действующих в вьісших учебньїх 
заведеннях Украиньї на протяжении XX века. 

В третьем разделе "Историко-сравнительная характеристика учебньїх 
програми физического воспитания студенческой иолодежи" подано 
характеристику програимно-нориативного обеспечения физического 
воспитания студенческой иолодежи в Украине в разньїе исторические 
периодьі XX века и раскрьіто основньїе тенденции составления учебньїх 
програии По физическоиу воспитанию для студентов. 

В четвертои разделе "Зарубежньїй опьіт програимного обеспечения 
процесса физического воспитания студентов" проведен анализ программно-
нормативного обеспечения системи физического воспитания в Польше, 
Норвегии и США. Особое внимание уделяется содержанию и направленности 
учебньїх програми по физическому воспитанию студентов. 

В пятом разделе "Характерньїе тенденции формирования учебньїх 
програми по физическоиу воспитанию для студенческой иолодежи" 
содержится информация обобщающего характера относительно методологии 
составления програми по физическому воспитанию студентов. 

В диссертационной работе определеньї пути дальнейших перспективних 
научньїх исследований, связанньїх с зкспериментальньїи обоснованием 
зффективности авторских п р о г р а м и физического воспитания 
студентов;соотношением иежду учебньши программами и нориативньши 
основами физической подготовленности студенческой молодежи; стратегии 
програимного обеспечения в негосударственньїх вьісших заведеннях 
образования; соответствие програми физического воспитания для 
школьников и студентов; обеспечение принципа индивидуализ&ции и 
дифференциации физического воспитания в государственном компоненте 
програми по физическоиу воспитанию студентов. 

Ключевьле слова: програиино-нормативньїе основи , физическое 
воспитание студентов, учебньїе программьі, вьісшая школа Украиньї, 
историко-методологический анализ. 
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КогіЬгоізкуу 8 .Р. Рго§гат-погта1:іуе Рипсіатепіаіз оґ 
ЗШсіепІ РЬузісаІ Есіисаііоп (НізІогіса1-те1:Ьо(іо1о§іса1 Азресїз). -
Мапизсгірі. 

Оіззегіаііоп сопіаіпз гезеагсЬ оґргодгат-погтаїіуе ґипсіатепіаіз оґзіисіепі 
рЬузісаІ есіисаііоп оп іЬе Ьазіз оґЬізІогіса1-теіЬос1оІо§іса1 апаїузіз оґрЬузісаІ 
есіисаііоп сиггісиїитз ґог зіисіепіз. 

Аіш оґ гезеагсЬ - Іо геуеаі апсі §епега1іге сЬагасІегізІіс Іепсіепсіез оґ 
сіеуеіортепі оґзігисіиге" сопіепі, огіепіаііоп оґрго§гат-погтаІІУе ґипсіатепіаіз 
оґзіисіепі рЬузісаІ есіисаііоп аі а Ьі§Ьег зсЬоо! оШкгаіпе <3игіп§ іЬе 20"1 сепіигу. 

О^есі оґ гезеагсЬ - рго§гат-погтаІіуе §гоипсіз оґ рЬузісаІ есіисаііоп зузіет. 
ЗиЬіесІ оґ гезеагсЬ - ЬізІогісаІ-теіЬос1оІо§іса1 азресіз оґ сіеуеіортепі оґ 
рго^гат-погта ї іуе ґипсіатепіаіз оґ зіисіепі рЬузісаІ есіисаііоп аі Ьі§Ьег 
есіисаііопаї езіаЬІізЬтепІз оґУкгаіпе. 

8сіепІіґіс 'поуеііу Ііез іп сотріех ЬізІогіса1-теіЬосіо1о§іса1 апаїузіз Ьеіп§ 
сопсіисіесі оп сопіепі, зігисіиге, огіепіаііоп оґргодгат-погтаїіуе таіпіепапсе 
оґ уоиіЬ зіисіепі рЬузісаІ есіисаііоп. Кеуеаіесі із іЬе зресіГісіїу оґ сиггісиїитз іп 
зіисіепі рЬузісаІ ейисаііоп іп зерагаїе ґогеі§п соипігіез. 

Кеу могсіз: рго§гат-погтаІіуе ґипсіатепіаіз, зіисіепі рЬузісаІ ес!исаііоп,4 
сиггісиїитз, Ьі^Ьег зсЬооі оґ ІІкгаіпе, ЬізІогіса1-теіЬос1о1о§іса1 апаїузіз 

11. КУХТІЙ Андрій Остапович. 
О р г а н і з а ц і й н і о с н о в и р о з в и т к у ф і з к у л ь т у р н о -

спортивного руху в Україні впродовж XX століття: Дис. . . канд. 
фіз. вих.: 24.00.02. - Львів, 2002. - 2 1 4 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному інституті 
фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту. 

Науковий керівник - к.пед.н., доцент Вацеба О. М. 

К у х т і й А . О . О р г а н і з а ц і й н і о с н о в и р о з в и т к у 
ф і з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о г о руху в Укра їн і в п р о д о в ж 
XX століття. - Рукопис. 

Дисертаційну роботу присвячено історико-методологічному аналізу 
формування та розвитку організаційних основ фізкультурно-спортивного 
руху в Україні. Мета дослідження - розкрити та узагальнити історичний 
досвід організації фізкультурно-спортивного руху в Україні впродовж XX 
століття. 

Об'єкт дослідження - основи розвитку фізкультурно-спортивного руху. 
Предмет дослідження - організаційні основи фізкультурно-спортивного руху 
в Україні упродовж XX століття. 
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Новизна дослідження полягає в науково-теоретичному обгрунтуванні 
вдосконалення організаційних основ розвитку сучасного фізкультурно-
спортивного руху в Україні, аналізі досвіду організації фізкультурно-
спортивного руху в окремих зарубіжних країнах. Розроблено рекомендації 
щодо вдосконалення схеми управління фізичною культурою та спортом на 
сучасному етапі державного будівництва. 

Ключові слова: фізкультурно-спортивний рух, організаційні основи 
фізкультурно-спортивного руху в Україні, державна та громадська форма 
організації галузі, управління фізичною культурою, зарубіжний досвід 
організації фізичного виховання та спорту, історико-методологічний аналіз. 

Кухтий А . О . О р г а н и з а ц и о н н ь ї е основьі р а з в и т и я 
физкультурно-спортивного движения в Украине в течение XX 
столетия. - Рукопись. 

Диссертационная работа посвящена историко-методологическому 
анализу формирования и развития организационньїх основ физкультурно-
спортивного движения в Украине. Цель исследования - раскрьіть и обобщить 
исторический опьіт организации физкультурно-спортивного движения в 
Украине в течение XX столетия. 

Обьект исследования — основи развития физкультурно-спортивного 
движения. Предмет исследования - организационньїе основи физкультурно-
спортивного движения в Украине в течении XX столетие. 

Новизна исследования состоит в научно-теоретическом обосновании 
усовершенствования организационньїх основ развития современного 
физкультурно-спортивного движения в Украине, анализе опита организации 
физкультурно-спортивного движения в отдельньїх зарубежньїх странах. 
Разработаньї рекомендации относительно усовершенствования схеми 
управление физической культурой и спортом на современном зтапе 
государственного строительства. 

Ключевьіе слова: физкультурно-спортивное движение, организационньїе 
основи физкультурно-спортивного движения в Украине, государственная и 
обіцественная форма организации области, управление физической 
культурой, зарубежньїй опьіт организации физического воспитания и спорта, 
историко-методологический анализ. 

КиксЬіїу А.О. Ог§апігаІіопа1 Ьазісз оґ іЬе сіеуеіортепі 
оґ РЬузісаІ Сиііиге апсі зрогі т о у е т е п і іп ЦІкгаіпе С І І У І П § XX 
сепіигу. - Мапизсгірі. 

ТЬе іЬе5І8 із СІЄУОІЄСІ іо іЬе Ьізіогісаі апсі теіЬос!о1о§іса1 апаїузіз о і"Гогтіп§ 
апсі сіеуеіортепі оГогдапігаїіопаї Ьазісз оі'рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі іп Ш т а т е . 
ТЬе а і т оГ іЬе гезеагсЬ із Іо сіізсоуег апсі Іо зит ир Ьізіогісаі ехрегіепсе оґ 
рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі т о у е т е п і ог§апігаІіопа1 Ьазісз іп ІЛсгаіпе с1игіп§ 
XX сепіигу. 
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ТЬе оЬ]есІ оґ іЬе гезеагсЬ із Ьазісз оґ іЬе сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ сиііиге 
апсі зрогі т о у е т е п і . 

ТЬе 5иЬ]есі оґ іЬе гезеагсЬ із Ьазісз оґ сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ сиііиге апсі 
зрогі т о у е т е п і іп ІЛсгаіпе сіигіпд XX сепіигу. 

II Ьаз Ьееп зузіетаїігесі апсі апаїугесі ґог іЬе ґігзі і і т е іЬе зресіПсз оґ іЬе 
сіеуеіортепі оґ огдапігаїіопаї Ьазісз оґ рЬузісаІ есіисаііоп апсі зрогі іп ІЛсгаіпе 
сіигіп§ XX сепіигу. 

ТЬе та іп ргіпсіріез апсі іЬе зепзе оґ рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі огдапігаїіоп 
іп ІЛсгаіпе Ьауе Ьееп геуеаіесі ґог іЬе ґігзі і і те . ТЬе іЬеогеїісаІ іпґогтаїіоп 
аЬоиі тосіегп зіаіе оґ рЬузісаІ есіисаііоп огдапігаїіоп іп з о т е соипігіез оґРаг 
Базі, ИогіЬ Атегіса апсі розі 8 О У І Є І Шіоп зіаіез Ьауе Ьееп еп1аг§ес1. 

ТЬе Гігзі сЬарІег "ТЬеогеїісаІ Ьазісз оґ сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ сиііиге апсі 
зрогі т о у е т е п і іп ІЛсгаіпе" із СІЄУОІЄСІ ІО іЬе зиЬзІапііаІіоп оґ іпуезіідаїіоп 
сопсерііоп, з и т т і п д ир іЬе іііегаїиге зоигсез оґіЬе Іеасііпв зсіепіізіз сопсегпіпд 
іЬе ргоЬіет оґ рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі т о у е т е п і огдапігаїіоп. 

ТЬе зесопсі сЬарІег "МеіЬосіз апсі огдапігаїіоп оґ іЬе іпуезіідаїіоп" § І У Є З 

іЬе зузіет оґ теїЬосІз изесі Ьу іЬе аиіЬог іп іЬе ргосезз оґіЬе іпуезІі§аііоп апсі 
сіезсгіЬез ііз огдапігаїіоп. 

ТЬе іЬігсі сЬарІег "СЬагасіегізІісз оґ тосіегп зіаіе оґ рЬузісаІ есіисаііоп 
огдапігаїіоп іп з о т е ґогеідп соипігіез " аііо\уз іо сЬагасІегіге апсі Іо сотраге 
іЬе ресиїіагіїіез оҐ рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі огдапігаїіоп іп з о т е Еигореап 
зіаіез, зіаіез оґ Раг Базі, І^огіЬ Атегіса апсі розі 8 О У І Є І Шіоп зіаіез. 

ТЬе ГогіЬ сЬарІег "Кеігозресііуе апаїузіз оґ ґогтіп§ апсі сіеуеіортепі оґ 
рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі т о у е т е п і огдапігаїіоп іп ІЛсгаіпе с1игіп§ 8 О У І Є І регіосі 
(1923 - 1990)" сіеіегтіпез іЬе ргесопсііііопз оґ агізіпд апсі ґогт іпд оґ 
огдапігаїіопаї Ьазісз оґ рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі т о у е т е п і іп ІЛсгаіпе; 
ргіпсіріез, ґогтз апсі зепзе оґрЬузісаІ сиііиге апсі зрогі т о у е т е п і іп ІЛсгаіпе; 
іЬе іпґіиепсе оґіЬе зіаіе ироп огдапігаїіопаї Ьазісз оґ рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі 
т о у е т е п і іп ІЛсгаіпе. 

ТЬе ҐІУЄЗ сЬарІег "Мосіегп іепсіепсіез регзресііуез оґ рЬузісаІ сиііиге апсі 
зрогі т о у е т е п і огдапігаїіоп іп ІЛсгаіпе" сіеіегтіпез та іп іепсіепсіез оґ іЬе 
сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі т о у е т е п і іп ІЛсгаіпе, та іп ргоЬІетз 
оґ ііз огдапігаїіоп, апсі § І У Є З іЬе \уауз О Ґ І І З еґГісіепсу іпсгеазіп§. 

И Ьаз Ьееп сіеіегтіпесі ґийЬег \уауз оґзсіепІіГіс іпуезіідаїіоп соппесіесі \У І ІЬ 

сііґґегепі ґогтз оґ зіаіе апсі риЬІіс рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі аиіЬогіїіез 
соорегаїіоп; огдапігаїіоп оґ з о т е Ґогтз оґ зрогіз т о у е т е п і , ргоґеззіопаї зрогі, 
тазз рЬузісаІ сиііиге, Іоигізі, гесгеаііоп апсі геЬаЬіІіІаІіоп асііуіііез; іЬе гоїе оґ 
Ігасіе ипіоп іп зрогі т о у е т е п і сіеуеіортепі; \уауз оґ ґіпапсіпд оґ рЬузісаІ 
есіисаііоп апсі зрогі Гіеісі; з о т е азресіз оґзосіаі апсі рзусЬо1о§ісаІ регсерііоп оґ 
пе\у ґогтз оґ рЬузісаІ есіисаііоп асііуіііез Ьу сііґґегепі рориіаііоп §гоирз. 

Кеу мюгсіз: рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі тоуетеп і , огдапігаїіопаї Ьазісз оґ 
зрогі т о у е т е п і іп ІЛсгаіпе, зіаіе апсі ргіуаіе ґогтз оґ іЬе Гіеісі огдапігаїіоп, 
рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі тападетепі , ґогеідп ехрегіепсе оґ рЬузісаІ есіисаііоп 
апсі зрогі огдапігаїіоп. 
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12. МЕРЗЛІКІНА Ольга Анатоліївна. 
К о р е к ц і я ф і з и ч н и х вад п і д л і т к і в 15-17 р о к і в з 

церебральним паралічем засобами фізичного виховання: Дис. . . 
канд. фіз. вих.: 24.00.02. - Львів, 2002. - 193 с. 

Дисертацію виконано у Вінницькому державному 
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 
Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник — д.пед.н., професор Куц О.С. 

Мерзлікіна О.А. Корекція фізичних вад підлітків 15-
17 рок ів з ц е р е б р а л ь н и м п а р а л і ч е м з а с о б а м и ф і зичного 
в и х о в а н н я . - Рукопис. 

Дисертацію присвячено проблемі корекції фізичних вад підлітків-
інвалідів з церебральним паралічем. У роботі визначено 
морфофункціональний стан, рівні показників рухової функції та особливості 
психологічного стану підлітків-інвалідів з обмеженою руховою активністю. 

Виявлені закономірності фізичного розвитку, функціонального стану 
серцево-судинної та дихальної систем організму підлітків 15-17 років з 
церебральним паралічем; доведено,-що вік, стать, екологія і рухова активність 
підлітків-інвалідів істотно впливають на характер, темпи розвитку і 
удосконалення рухової функції, а також підтверджені дані отримані різними 
авторами щодо застосування фізичних вправ для корекції рухової функції і 
резистентності організму до несприятливих чинників довкілля. 

Розроблено і експериментально обгрунтовано програму корекції рухової 
функції підлітків з церебральним паралічем засобами фізичного виховання; 
визначено межі дозування навантаження фізичних вправ залежно від форми 
і стадії захворювання. 

Ключові слова: підлітки з церебральним паралічем, показники рухової 
функції, програма корекції рухової функції підлітків з церебральним 
паралічем, засоби фізичного виховання, дозування навантаження фізичних 
вправ. 

Мерзликина О.А. Коррекция физических недостатков 
подростков 15-17 лет с церебральним параличом средствами 
физического воспитания. - Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по 
физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - физическая 
культура, физическое воспитание разньїх групп населення. Львовский 
государственньїй институт физической культури. - Львов, 2002. 

Диссертация посвящена проблеме коррекции физических недостатков 
подростков-инвалидов с ДЦП. В ней обобщен отечественний и зарубежннй 
опит относительно реабилитации детей с данной патологией. Установлено 
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отсутствис научного анализа результатов исследования физического 
воспитания подростков 15-17 лет с церебральним параличом. 

Во введении обоснована актуальность темьі, определеньї цель, задачи 
исследования, его обьект, предмет, раскрьітьі научная новизна и практическое 
значение работьі, личньїй вклад соискателя, описана сфера апробации 
результатов исследования. 

В первом разделе подано обоснование концепции исследования, 
обобщение исторических первоисточников известньїх научньїх работников, 
сравниїельньїй обзор историко-педагогической литературьі по проблеме 
физической реабилитации детей с церебральним параличом. 

Во втором разделе дана информация о том, какие методи применялись 
во время исследования (социологические, педагогические, медико-
биологические, методи математической статистики, инструментальньїе 
методики). Представлена логическая схема проведення исследования. 
Описаньї все зтапьт организации исследования. 

В третьем разделе определеньї морфофункциональное состояние, уровни 
показателей двигательной функции и особенности психического состояния 
подростков-инвалидов с ограниченной двигательной активностью. В 
результате констатирующего зксперимента изученн половозрастнне 
особенности физического и функционального развития, уровень развития 
двигательньїх возможностей, особенности психологического состояния, 
обьем двигательной активности подростков данного возраста. Достоверннх 
различий между мальчиками и девочками виявлено не бьіло (Р > 0,05). 

Вьіявленьї закономерностн физического развития, функционального 
состояния (сердечно-сосудистой и дихательной систем) организма 
подростков 15-17 лет с церебральним параличом. 

Доказано, что возраст, пол, зкология и двигательная активность 
подростков-инвалидов существенно влияют на характер, темпи развития и 
усовершенствования двигательной функции, а также подтвержденьї данньїе, 
полученньїе разньїми авторами по применению физических упражнений для 
коррекции двигательной функции и резистентности организма к 
неблагоприятньїм факторам окружающей среди. 

Разработана и зкспериментально обоснована программа коррекции 
двигательной функции подростков с церебральним параличом средствами 
физического воспитания; определеньї границьі дозирования нагрузки 
физических упражнений в зависимости от форми и стадии заболевания. 

Разработана методика коррекции двигательной функции подростков 15-
17 лет с ДЦП на основе использования специально-направленного развития 
нарушенньїх функций. Предложена программа учебно-оздоровительньїх 
занятий, направленньїх на коррекцию основних двигательньїх функций с 
использованием специальньїх упражнений и несложних подвижних игр. 

Зкспериментально доказана зффективность авторской программи 
коррекции физических недостатков подростков 15-17 лет с церебральним 
параличом, что виразилось в значительном повьішении показателей 
двигательной функции, психического состояния, улучшения состояния 
здоровья подростков зкспериментальной группьі. По заключению 
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медицинской комиссии в конце педагогического зксперимента около 50 % 
подростков бьіли переведень! из второй группьі тяжести ДЦП в третью. 

Результати исследований свидетельствуют о том, что предложенная нами 
методика, основанная на комплексном подходе с использованием средств 
физического воспитания зффективна, и может бьіть применена в работе 
физкультурно-оздоровительньїх и реабилитационньїх учреждений. 

Ключевьіе слова: подростки с церебральньїм параличом, показатели 
двигательной функции, программа коррекции двигательной функции 
подростков с церебральньїм параличом, средства физического воспитания, 
дозировка нагрузки физических упражнений. 

Меггіікіпа 01§а. ТЬе соггесііоп оґрЬузісаІ (Іеіесіз оґ 15-
17 а§ес! асіоіезсепіз \уііЬ сегеЬгаІ раїзу Ьу рЬузісаІ есіисаііоп 
теапз . - Мапизсгірі. 

ТЬе іЬезіз із сіесіісаіесі іо іЬе ргоЬІет оґсіеґесіз соггесііоп оґіЬе асіоіезсепіз 
- іпуаіісіз \ У І І Ь СР сопзе^иепсе5. Шгаіпіап апсі ґогеідп ехрегіепсе сопсегпіпд 
іЬе аґіегігеаїтепі оґ сЬіїсІгеп \ У І І Ь іЬіз раїЬоІоцу Ьаз Ьееп §епегаІігесі. ТЬе 
аЬзепсе оґ іЬе зсіепііґіс апаїузіз оґ рЬузісаІ Ігаіпіпд ргосезз оґгЬе асіоіезсепіз 
а§есі 1 5 - 1 7 ЧУІІЬ сегеЬгаІ раїзу із езІаЬІізЬесІ. 

МогрЬоґипсІіопаі сопсііііоп оґсапііоуазсиїаг апсі гезрігаїогу зузіетз оґ СР 
сЬіїсІгеп адесі 15-17 Ьауе Ьееп сіеіегтіпесі. II Ьаз Ьееп ґоипсі оиі іЬаі а§е, зех, 
есоїоду апсі тоїог асііуііу оґ іЬе асіоіезсепіз-іпуаіісіз іпґіиепсе зідпіґісапііу 
іЬе ІЄУЄІ тоїог ґипсііоп сіеуеіортепі. ТЬе сіаіа оЬіаіпесі Ьу сііґґегепі аиіЬогз 
сопсегпіпд іЬе арріісаііоп оґ рЬузісаІ ехегсізез ґог оґ іЬе то їог ґипсііоп 
соггесііоп апсі іЬе гезізіапсе оґ іЬе огдапізт Іо іЬе епуігоптепі ипґауогаЬІе 
ґасіогз Ьауе Ьееп аґґігтесі. 

ТЬе рго§гат оґ тоїог ґипсііоп соггесііоп оґ СР асіоіезсепіз адесі 15-17 Ьу 
рЬузісаІ есіисаііоп теапз Ьаз Ьееп \уогкес1 оиі апсі ехрегітепіаііу ргоуесі. 

ТЬе еґГісіепсу оґіЬіз сіеґесі соггесііоп ргодгат ґог СР асіоіезсепіз а§есі 15-
17 Ьаз Ьееп ехрегітепіаііу сіетопзігаїесі. ТЬе сопзісІегаЬІе іпсіехез іпсгеазіпд 
оґіЬе тоїог ґипсііоп, тепіаі сопсііііоп, ітргоуетепі о ґа сопсііііоп оґЬеаііЬ оґ 
іЬе асіоіезсепіз Ьаз Ьееп ОЬЗЄГУЄЙ ехрегітепіаі дгоир. 

Кеу \УОГСІЗ: СР асіоіезсепіз, тоїог ґипсііоп іпсіехез, ргоегат оґ тоїог ґипсііоп 
соггесііоп оґ СР асіоіезсепіз, рЬузісаІ есіисаііоп теапз. 

13. МИТНИК Олександр Петрович. 
Індивідуалізація фізичного виховання підлітків у 

загальноосвітній школі: Дис.. . канд. фіз. вих.: 24.00.02. - Львів, 
2 0 0 2 . - 2 0 1 с. 
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Дисертацію виконано у Волинському державному 
університеті імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки 
України. 

Науковий керівник - к.пед.н., доцент Цьось А.В. 

Митчик О.П. Індивідуалізація фізичного виховання 
підлітків у загальноосвітній школі. - Рукопис. 

Дисертаційне дослідження присвячене питанням організації і змісту 
індив ідуал і зац і ї фізичного виховання учнів середнього віку у 
загальноосвітній школі. Обгрунтовані критерії та рівні індивідуалізації 
фізичного виховання підлітків . Визначено гомогенні групи для 
внутрішньокласної індивідуалізації. Розроблено засоби фізичного виховання 
і їх співвідношення, пульсові режими для циклічних вправ, дозування 
навантажень відповідно до індивідуальних можливостей школярів. Основні 
результати дослідження впроваджені в практику роботи загальноосвітніх 
шкіл Волинської області та у навчальний процес студентів вищих закладів 
освіти. 

Ключові слова: фізичне виховання, індивідуалізація, підлітки, фізичний 
стан, дозування навантажень, загальноосвітня школа. 

М ь і т ч и к О . П . И н д и в и д у а л и з а ц и я ф и з и ч е с к о г о 
воспитания подростков в о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й школе. -
Рукопись. 

Диссертационное исследование посвящено вопросам организации и 
содержания индивидуализации физического воспитания учащихся среднего 
возраста в общеобразовательной школе. Обоснованьї критерии и уровни 
индивидуализации физического воспитания подростков, Определеньї 
гомогенньїе группьі для внутриклассной индивидуализации. Разработаньї 
средства физического воспитания и их соотношение, пульсовьіе режимьі для 
Ц И К Л И Ч Є С К И Х упражнений , дозирование нагрузок соответственно 
индивидуальньїм возможностям школьников. Основньїе результати 
исследования внедреньї в практику работьі общеобразовательньїх школ 
Вольїнскои области и в учебньш процесе студентов вьісших заведений 
образования. 

Ключевьіе слова: физическое воспитание, индивидуализация, подростки, 
физическое состояние, дозировка нагрузок, о'бщеобразовательная школа. 

МуісНук О.Р. ІшііУІсГиаІігаїіоп оґ їЬе рЬузісаІ їгаіпіп§ оґ 
Іеепа§егз іп іЬе сотргеЬепзіуе зсЬооІ. - Мапизсгірі. 

ТЬе іЬезіз із сіесіісаіесі іо іЬе ргоЬІетз оґ іЬе ог^апігаїіоп апсі сопіепіз оґ 
іпсііуісіиаіігаїіоп оґ іЬе рЬузісаІ 1гаіпіп§ оґ тісісіїе зсЬооІ риріїз іп іЬе 
сотргеЬепзіуе зсЬооІ. ТЬе іЬезіз зиЬзіапііаІез іЬе сгіїегіа апгі Іеуеіз оґ 
іпсііуісіиаіігаїіоп оґ рЬузісаІ ігаіпіп§ оґ іеепадегз. Ното§епоиз §гоирз ґог 
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іпсііуісіиаіігаїіоп УУІІЬІП опе сіазз \уеге сіеіегтіпесі. Меапз оґ рЬузісаІ Ігаіпіп§ 
апсі іііеігсоггеїаііоп, риїзе тосіез ґог сусііс ехегсізез, сіозаве оґ1оас1іп§ассогсІіп§ 
Іо риріїз' іпсііуісіиаі аЬПіІіез \УЄГЄ сіеуізесі. ТЬе та іп гезиііз оґіЬе гезеагсЬ \уеге 
іпігосіисесі іпіо іЬе ргасіісе оґ сотргеЬепзіуе зсЬооїз оґ іЬе Уоіуп ге§іоп, аз 
\уе11 аз іпіо сиггісиїа оґЬі§Ьег есіисаііопаї езІаЬІізЬтепІз. 

ТЬе апаїузіз оґ іЬе зсіепІіГіс апсі теіЬос!о1о§іса1 Іііегаїиге ргоуез іЬаі іЬе 
іпсііуісіиаіігаїіоп оґ рЬузісаІ Ігаіпіп§ іп іЬе сотргеЬепзіуе зсЬооІ ргоуісіез ґог 
зисЬ ап ог§апігаііоп оґіЬе есіисаііопаї ргосезз, ипйег УУЬІСЬ іЬе сЬоісе оґ\уауз, 
теапз, тосіез, теїЬосІз, ґогтз апсі гаїе оґзІи<іуіп§ Іакез іпіо сопзісіегаїіоп риріїз' 
іпсііуісіиаі сііґґегепсез, іЬе ІЄУЄІ оґіЬеіг рЬузісаІ сіеуеіортепі, рЬузісаІ 1гаіпіп§ 
апсі іЬеіг ЬеаІіЬ. 

ТЬе тосіегп гезеагсЬ шогкз оиі іЬе §епега1 ресіадоеісаі ґоипсіаііопз оґ іЬе 
іпсііуісіиаіігаїіоп оґ есіисаііоп, аз \уе11 аз аррііесі рго§гаттез оґ іпсііуісіиаі 
арргоасЬ Іо\уагсІ5 риріїз ґог тазіегіп^ сегіаіп рЬузісаІ ехегсізез. Мєап\уЬі1е, 
іЬеге ехізі сопігоуегзіез аз Іо іЬе уоїите оґ іЬе рЬузісаІ ехегсізе, іЬе іпіепзіїу 
оґ ехесиїіоп, іЬе сгіїегіа оґез і ітаї іоп оґіЬеіг еґґісасу ассопііп§ іо іЬе ІЄУЄІ оґ 
іЬе 1еепа§егз' рЬузісаІ зіаіе. 81І11, іЬе сопсеріиаі ґоипсіаііопз оґ іЬе 
іпсііуісіиаіігаїіоп оґіЬе рЬузісаІ Ігаіпіп§ оґ 1еепа§егз іп іЬе сотргеЬепзіуе зсЬооІ 
гетаіп ргасіісаііу ипехріогесі, а1оп§ \У І ІЬ іЬе ргоЬІет оґс!еґіпіп§ іЬе сопіепіз 
оґ асасіетіс таїегіаі ассогс1іп§ іо іЬє ІЄУЄІ О Ґ риріїз' рЬузісаІ сопсііііоп. 

Теепа§егз' рЬузісаІ сіеуеіортепі аз Іо іЬе Ьосіу 1еп§іЬ апсі \ У Є І § Ь І , 

сігситґегепсе оґ І і тЬз із \уііЬіп іЬє а§е погт. МеатуЬіІе, аз Іо іЬе соггеїаііоп 
ЬЄІ\УЄЄП Ьосіу 1еп§іЬ апсі ш е і § Ь І , а Іепсіепсу із оЬзегуесі Іо\уагс1з Ьосіу \УЄІ;»ЬІ 

сІеГісіепсу. ТЬе рагатеїегз оґ Іеепа§егз' рЬузісаІ сіеуеіортепі §го\у сопзіапііу, 
Ьиі ипеуепіу, \уЬісЬ сап Ье ассоипіесі ґог Ьу іЬе рЬузіо1о§іса1 ресиїіагіїіез оґ 
іЬе риЬегІу регіосі. ТЬеге із а Ьіаз іо сіесгеазіп§ оґ іЬе ІЄУЄІ О Ґ рЬузісаІ ігаіпіп§ 
оґіЬе тісісіїе зсЬооІ Ьоуз. А \УОГЗЄ зііиаііоп сап Ье оЬзегуесі аз Іо іЬе сіеуеіортепі 
оґґІехіЬіІіІу, зреесі, апсі ро\уег циаііііез, \УЬІ ІЄ а§і1іІу апсі з іатіпа аге зотє\уЬаІ 
Ьеііег сіеуеіоресі. Риріїз' сарасіїу ґог рЬузісаІ ууогк із аізо сіесгеазіп^. 

Тєепа§егз Іепсі Іо ЗЬО\У 1О\У іпіегезі іп рЬузісаІ 1гаіпіп§ апсі зрогіз. \УііЬ 
уеагз, а Іепсіепсу із оЬзегуесі Іо 1озіп§ іпіегезі, апсі еуеп сіеуєіоріпз а пе§аІіуе 
аііііисіе Іохуагсіз рЬузісаІ 1гаіпіп§. Тєепа§егз' аііііисіе Іо\уагсІ5 рЬузісаІ 1гаіпіп§ 
із сіеіегтіпесі Ьу іЬе ґо11о\уіп§ ґасіогз: (а) Іаск оґ зраге і і те ; (Ь) аЬзепсе оґ 
аіЬІеііс Ьазе апсі іЬе песеззагу аіЬІеІіс зесііопз; (с) Ьасі ЬеаІіЬ апсі ґаіі§ие. 

ТЬе зузієт оґіпсііуісіиаіігаїіоп оґ рЬузісаІ ігаіпіпд іпсіисіез ГІУЄ ІЄУЄІЗ. ТЬе 
ґігзі ІЄУЄІ ргоуісіез сіеіегтіпаїіоп оґ іЬе ґогтз оґ іпсііуісіиаіігаїіоп оп іЬе зіаіе 
ІЄУЄІ. ТЬе сопіепіз апсі ґогтз оґ іпсііуісіиаіігаїіоп оґ рЬузісаІ Ігаіпіп§ \уііЬ 
геґегепсе Іо іЬе ресиїіагіїіез апсі пеесіз оґ іЬе есіисаііопаї ргосезз іп а ге§іоп, 
сіізігісі, сіїу, аге зресіґіесі Ьу іЬе зесопсі ІЄУЄІ. ТЬе ІЬІГСІ ІЄУЄІ оґіпсііуісіиаіігаїіоп 
сіерепсіз ироп зсЬооІ сопсііііопз апсі Іакез іпіо ассоипі іЬе сіецгее оґіЬе ореппезз 
оґ іЬе асасіетіс ргосезз, іЬе ІЄУЄІ О Ґ еґґісіепсу апсі іпіііаііуе оґ іЬе зсЬооІ 
асітіпізігаїіоп. Такіп§ ассоипі оґ Ьото§епоиз §гоирз' ресиїіагіїіез ґог 
<іеІегтіпіп§ іЬе сопіепіз, теїЬосІз апсі ґо гт з оґ 1гаіпіп§ ргоуісіез ґог 
іпсііуісіиаіігаїіоп \ У І І Ь І П опе сіазз. Ооіп§ рЬузісаІ ехегсізез іпсіерепсіепііу, аґіег 
а зерагаїе рго§гат із сіеіегтіпесі Ьу іЬе ґіґіЬ, регзопаї ІЄУЄІ оґіпсііуісіиаіігаїіоп. 

Іп іЬе ргосезз оґ іпсііуісіиаіігаїіоп оґ рЬузісаІ 1гаіпіп§ іп іЬе сотргеЬепзіуе 
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зсЬооІ, ассогсііпд Іо іЬе Ігаіпіпд доаіз, рзусЬоіо§ісаІ, ресіадодісаі, Ьіоіодісаі, 
тогрЬоґипсііопаї, апсі зосіаі сгіїегіа сап Ье іакеп іпіо ассоипі. То зеїііе запііагу 
апсі сіеуеіоріпд Іазкз, іі із песеззагу Іо Іаке іпіо ассоипі іЬе зіаіе оґіЬе рЬузісаІ 
(іеуеіортепі апсі Ігаіпіп§ оґ Іеепа§егз. 

ТЬе гезиііз оґ іЬе сіизіег апаїузіз ргоуесі іЬаІ ґог іпсііуісіиаіігаїіоп \уііЬіп 
опе сіазз іі із асІУІзаЬІе іо зіпдіе оиі ґоиг Ьошодепоиз дгоирз оґіеепадегз. ТЬе 
ргезепі гезеагсЬ сіоез поі азріге Іо а согаріеіе зіисіу оґ аіі іЬе азресіз оґ іЬе 
аґогезаісі ргоЬіеш. ТЬе еІаЬогаїіоп оґ іЬе сопіепіз оґ іпсііуісіиаіігаїіоп оґ рЬузісаІ 
ігаіпіпд оп іЬе зіаіе, ге§іопа! апсі зсЬооІ ІЄУЄІЗ, аз \УЄІ1 аз езіаЬІізЬшепІ оґіЬеіг 
шиїиаі соппесііоп апсі зециепсе, зіііі пеесіз а ґигіЬег іпуезіідаїіоп. 

Кеуч>огсІ5\ рЬузісаІ ігаіпіп§, іпсііуісіиаіізаііоп, Іеепа§егз, рЬузісаІ сопсііііоп, 
сіозаде оґ Іоасііпд, сошргеЬепзіуе зсЬоої. 

14. МІЩЕНКО Олександр Володимирович. 
Р е а л і з а ц і я м і ж п р е д м е т н и х з в ' я з к і в у ф і з и ч н о м у 

вихованні молодших школярів: Дис. . . канд. фіз. вих.: 24.00.02. 
- Л ь в і в , 2 0 0 2 . - 2 0 6 с. 

Дисертацію виконано у Сумському державному 
педагогічному університеті імені А.С. Макаренка Міністерства 
освіти і науки України. 

Науковий керівник — к.пед.н., доцент Кудренко А.І. 

Міщенко О.В. Реалізація міжпредметних зв 'язк ів у 
фізичному вихованні молодших школярів. - Рукопис. 

У дисертації теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено 
вплив міжпредметних зв'язків у фізичному вихованні молодших школярів 
внаслідок підвищення рухової активності при вивченні загальноосвітніх 
дисциплін. Процес зміни методики навчання позитивно вплинув на стан 
здоров'я, розумову працездатність дітей. Педагогічний експеримент дозволив 
сформувати потребу до здорового способу життя. 

Ключові слова: фізичне виховання молодших школярів, рухова 
активність, міжпредметні зв'язки, здоровий спосіб життя. 

Мищенко А.В. Реализация межпредметнвіх связей в 
физическом воспитании младших школьников. - Рукопись. 

Цель исследования - с позиций комплексного подхода проанализировать 
организацию и содержание внеурочньїх форм физического воспитания 
начальної! школьг, теоретически обосновать и зкспериментально проверить 
влияние межпредметньїх связей наулучшение состояния здоровья млйдших 
школьников за счет увеличения двигательной активности при изучении 
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общеобразовательньїх дисциплин. Для достижения цели диссертационного 
исследования бьіли поставленьї такие задачи: 

- проанализировать зффективность использования традиционньїх форм 
организации физического воспитания на примере начальной школьї; 

- исследовать обьем и дать качественную характеристику двигательной 
активности учеников младших классов во время пребьівания в школе; 

- разработать методические материальї для учителей начальних классов 
по внедрению некоторнх форм физического воспитания в процесе изучения 
общеобразовательньїх дисциплин; 

- експериментально проверить зффективность разработанного 
содержания и методики внедрения межпредметннх связей для младших 
школьников. 

Во введении обосновано актуальность проблеми, определено цель, 
задачи, обьект, предмет, научную новизну, практическую значимость работьі, 
личньїй вклад автора, у к а з н в а е т с я сфера апробации результатов 
исследования. 

В первом разделе „Характеристика двигательной активности детей 
младшего школьного возраста" анализируется и обобщаегся научная 
литература о взаимосвязи двигательной активности с состоянием здоровья 
детей; характеризуются организованньїе и неорганизованние форми 
двигательной активности; виделяются сенситивние периоди развития 
двигательньїх качеств детей; обобщаются причини, влияющие на уровень 
их двигательной активности; делается анализ межпредметннх связей 
физической культурой и общеобразовательньїх предметов на современном 
зтапе школьного обучения. 

Во втором разделе „Методи и организация исследования" раскрнваются 
методи, использовавшиеся для решения задач и содержание зтапов 
исследования. 

В третьем разделе „Особенности использования внеурочньїх форм 
физического воспитания и двигательной активности исследованного 
контингента" анализируется состояние физического воспитания и 
двигательной активности младших школьников во время пребьівания в 
школе, исключая урок физической культури. 

В четвертом разделе „Влияние зкспериментальной методики на состояние 
здоровья и уровень успеваемости исследованного контингента" 
раскрнваются результати внедрения зкспериментальной методики в учебний 
процесе младших школьников, ее влияние на физическое, психическое 
состояние и успеваемость учеников зкспериментальньїх классов. 

В пятом разделе „Анализ и обобщение результатов исследований" 
подводятся итоги опроса учителей, студентов, родителей, анализируются 
результати педагогического зксперимента, сопоставляются д а н н и е 
собственньїх исследований с данньїми других авторов. 

Ключевьіе слова: физическое воспитание младших школьников, 
двигательная активность, межпредметние связи, здоровий образ жизни. 



41 

МізсЬепко О.У. Кеаіігаїіоп оґіЬе іпіегзи^есі соппесііопз 
іп рЬузісаІ есіисаїіоп оґ Ше уоип§ег риріїз. - Мапизсгірі. 

Іп іЬе сііззегіаііоп Іііе іпЯиепсе оґ іЬе рЬузісаІ есіисаііоп із іЬеогеїісаІІу 
§гоипйесі апсі ехрегітепіаііу сЬескегі аі іЬе ехрепзе оґ іпсгеазіп§ тоїіоп асііуііу 
іп іЬе зіисіуіпа оґсогптоп зи^есіз. СЬап§іп§ іЬе есіисаііопаї теїЬосіісз іпґіиепсе 
розіїіуеіу оп ЬеаІіЬ, гпіпгі асііуііу, ргора§ап<іа оґЬеаІШу шау оґііґе. 

Кеу уногсіз: рЬузісаІ ейисаііоп оґ іЬе уоипдег риріїз, то ї і оп асііуііу, 
іпіегзи^есі соппесііопз, ЬеаІіЬ тоау оґ ііґе. 

15. ПЕРЕДЕРІЙ Аліна Володимирівна. 
Т е х н і ч н а п і д г о т о в к а с п о р т с м е н і в з н а с л і д к а м и 

церебрального паралічу з урахуванням особливостей рухової 
пам'яті : Дис. . . канд. фіз. вих.: 24.00.01. - Львів, 2002. - 160 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному інституті 
фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту. 

Науковий керівник - к. пед. н., доцент Линець М.М. 

Передерій А.В. Технічна підготовка спортсменів з 
н а с л і д к а м и ц е р е б р а л ь н о г о п а р а л і ч у з у р а х у в а н н я м 
особливостей рухової пам'яті (на прикладі легкої атлетики). -
Рукопис. 

Метою е розробка та експериментальне обгрунтування програми 
технічної підготовки легкоатлетів-підлітків з наслідками церебрального 
паралічу, які спеціалізуються у швидкісно-силових видах легкої атлетики, з 
урахуванням особливостей рухової пам'яті . Об'єктом дослідження є 
тренувальний процес легкоатлетів-підлітків з наслідками церебрального 
паралічу. Предмет дослідження - технічна підготовка з урахуванням 
особливостей рухової пам 'ят і легкоатлетів-підлітків з наслідками 
церебрального паралічу. Методи: аналіз, синтез, узагальнення, аналогія, 
педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, методи математико-
статистичної обробки результатів. Новизна роботи полягає у тому, що вперше 
в теорії та практиці спортивної підготовки легкоатлетів з наслідками 
церебрального паралічу визначені особливості їх рухової пам 'ят і , 
обгрунтовані методичні прийоми урахування особливостей рухової пам'яті 
в процесі оволодіння технікою спортивних вправ, поглиблено положення 
щодо застосування специфічних методів оволодіння рухами особами з 
наслідками церебрального паралічу. 

Розроблено програму навчання техніці спеціально-підготовчих вправ 
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швидкісно-силового характеру, що враховує особливості рухової пам'яті. 
Програма дозволяє регламентувати дозування навантаження, добирати 
методи навчання відповідно до технічної структури та складності вправ, 
етапу оволодіння технікою тощо. Експериментально доведено ефективність 
запропонованої програми технічної підготовки спортсменів з наслідками 
церебрального паралічу. 

Ключові слова: церебральний параліч , рухова п а м ' я т ь , технічна 
підготовка легкоатлетів-підлітків, програма технічної підготовки. 

Регесіегі] А.У. ТесЬпісаІ 1гаіпіп§ о ґ аіЬІеІез ЛУПН іЬе 
сегеЬгаІ ра їзу соп5е^иепсе5 1акіп§ іпїо сопзісіегаїіоп іЬе 
ресиїіагШез оГ а Ш О У І П § т е т о г у . (Тгаск апсі їїеісі аіЬІеІісз - аз ап 
іпзіапсе). - Мапизсгірі. 

Аіш: іо сіеуеіор апсі ехрегітепіаііу ргоуе оґІесЬпісаі ргерагаїіоп ргодгат 
ґог аіЬІеІез-іеепадегз \УІ ІЬ іЬе сопзециепсез оґ а сегеЬгаІ раїзу, \УЬІСЬ аге 
зресіаіігесі оп зреесі-роууег кіпсіз оґ Ігаск-апсі-ґіеісі аіЬіеІісз, Іакіпд іпіо 
сопзісіегаїіоп тоу іп§ т е т о г у ресиїіагіїіез. Іпуезіідаїіоп о^ес і : Ігаіпіпд ргосезз 
ґог аіЬІеіез-Іеепадегз \УІІЬ іЬе сопзечиепсез оґ а сегеЬгаІ раїзу. Іпуезіідаїіоп 
з и ^ е с і : ТесЬпісаІ ргерагаїіоп іакіпд іпіо сопзісіегаїіоп т о у і п ц т е т о г у 
ресиїіагіїіез оґ аіЬІеіез-Іеепадегз \УІІЬ іЬе сопзе^иепсе5 оґ а сегеЬгаІ раїзу. 
МеіЬосІз: апаїузіз, зупіЬезіз, депегаїігаїіоп, апаїоду, ресіа§о§іса1 оЬзегуаІіоп, 
ресіадодіса! ехрегітепі, тсіЬосІз оґіЬе таїЬетаї ісаІ зіаіізіісз. 8сіепііґіс поуеііу 
оґ а хуогк із а ґасі іЬаІ ресиїіагіїіез оґ тоу іпд т е т о г у , \уеге сіеґіпесі ґог іЬе ґігзі 
іп а іЬеогу апсі ргасіісе оґ а зрогі ргерагаїіоп оґ аіЬІеІез ЛУІІЬ іЬе сопзеяиепсез 
сегеЬгаІ раізу; теїЬосІісаІ \уауз оґ Іакіп§ іпіо сопзісіегаїіоп тоу іп§ т е т о г у 
ресиїіагіїіез іп а ргосезз оґ зрогі ехегсізез ІесЬпідие тазіегіпд аП зиЬзІапііаІесІ. 
Зіаіетепіз оґ а изаде оґ зресіґїс теїЬосіз ґог тоуег тазіегіпд Ьу іЬе регзопз 
\УІІЬ сегеЬгаІ раїзу сопзеяиепсез Ьауе §оі а ґигіЬег сіеуеіортепі. Рипсіатепіаі 
Ьазез оґ ІесЬпісаі ргерагаїіоп оґ зрогізтеп іп Оіутріс зрогіз аге асіоріесі ґог 
зрогі ргерагаїіоп оґ іпуаіісіз \УІІЬ іЬе сегеЬгаІ раізу сопзеяиепсез. 

Оп іЬе Ьазе оґ сопсіисіесі іпуезіідаїіоп оґ іЬе тоу іп§ т е т о г у а ргодгат оґ 
зресіаі зрсесі-рочуег ехегсізез ІесЬпіцие ґог Ігаск-апсі-ґіеісі аіЬІеіез \УІІЬ сегеЬгаІ 
раізу сопзедиепсез із сіеуеіоресі; іЬіз ргодгат Іакез іпіо сопзісіегаїіоп іЬеіг 
тоуіпд т е т о г у ресиїіагіїіез. Ргодгат аііочуз Іо гедиіаіе а Іоасі сіозіпд, іо сЬоозе 
ІеасЬіп§ теїЬосіз, Іо ипіґу іЬезе теїЬосіз іп сотріехез ассогсііпд іо зіисііесі 
ІесЬпісаі зігисіиге апсі ехегсізез сотріісаііоп, аз \уе1і аз іо ІесЬпіцие тазіегіпд 
зіаде. ТЬе еґґесііуепезз оґ а ргорозесі ргодгат оґ ІесЬпісаі Ігаіпіпд оґ аіЬІеіез 
\УІІЬ сегеЬгаІ раізу сопзеяиепсез із ехрегітепіаііу ргоуеп. 

Кеу м>ог(і$: сегеЬгаІ раїзу, тоу іпд т е т о г у , ІесЬпісаі Ігаіпіпд оґіЬе аіЬІеІез-
Іеепа§егз, ІесЬпісаі Ігаіпіпд ргодгат. 

Передерий А.В. Техническая подготовка спортсменов 
с п о с л е д с т в и я м и ц е р е б р а л ь н о г о паралича с учетом 
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особенностей двигательной памяти (на примере легкой 
атлетики). - Рукопись. 

Диссертационная работа посвящена проблеме совершенствования 
системи подготовки спортсменов в параолимпийском спорте, а именно 
одного из основних ее раздслов - технической подготовки, которая имеет 
решаюіцее значение в тренировке спортсменов с последствиями 
церебрального паралича. 

Целью исследования является разработка и зкспериментальное 
обоснование программьі технической подготовки подростков-легкоатлетов, 
специализирующихся в скоростно-силовьіх видах легкой атлетики, с учетом 
особенностей двигательной памяти. 

Обьект исследования - тренировочньїй процесе подростков-легкоатлетов 
с последствиями церебрального паралича. Предмет исследования -
техническая подготовка с учетом особенностей двигательной памяти 
подростков-легкоатлетов с последствиями церебрального паралича. 

Методи теоретического уровня (анализ, синтез, обобщение, аналогия), 
методи змпирического уровня (педагогическое наблюдение, педагогический 
експеримент), методи математико-статистической обработки результатов. 

Для получения обьективной информации о запоминании характеристик 
движений бьіли использованьї методи: контрольних упражнений - для 
определения параметров двигательной памяти; динамометрии; 
компьютерного моделирования - для определения точности воспроизведения 
временньїх и ритмических характеристик техники; анализа видеоматериалов 
и зкспертньїх оценок - для определения уровня технической 
подготовленности спортсменов. 

Новизна работьі состоит в том, что впервьіе в теории и практике 
спортивной подготовки легкоатлетов с последствиями церебрального 
паралича определеньї особенности их двигательной памяти, а именно 
параметри запоминания пространственньїх, временньїх и ритмических 
характеристик техники; обоснованьї методические приемьі учета 
особенностей двигательной памяти в процессе овладения техникой 
спортивних упражнений. Приобрели дальнейшее развитие положення об 
использовании специфических методов овладения движениями лицами с 
последствиями церебрального паралича. Бьіли адаптированьї для спортивной 
подготовки инвалидов с последствиями церебрального паралича 
фундаментальньїе о с н о в и технической подготовки спортсменов в 
олимпийском спорте. 

На начальном зтапе исследования изученьї особенности двигательной 
памяти спортсменов с последствиями церебрального паралича. Определени 
количественньїе и качественньїе показатели воспроизведения 
пространственньїх, временньїх и ритмических характеристик техники, как 
в условиях реального вьіполнения контрольних упражнений, так и в условиях 
компьютерного моделирования их временной и ритмической структур. 
Установлено, что в структуре двигательной памяти спортсменов даЬной 
нозологической группьі ведущими являются пространственньїй и 
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стандартизированньїй временной компоненти. Исследованиямн виявлено 
наличие индивидуальной еклонности спортсменов с последствиями 
церебрального паралича к превншению либо уменьшению амплитудьі 
воспроизводимнх движений. Также вьіявленьї вьісокие способности 
спортсменов последствиями церебрального паралича к запоминанию и 
воспроизведению длительности движений, дифференцированию понятий 
"бнстрее" и "медленнее". Вместе с тем, вьіполнение дополнительньїх 
заданий на ускорение или замедление движения приводит к возможньш 
н е р а ц и о н а л ь н и м изменениям техники движений . Установлена 
необходимость существенного увеличения количества повторений, 
целесообразность превентивного овладения ритмом изучаемнх упражнений. 

Внявленньїе особенности двигательной памяти послужили основой для 
создания авторской программн технической подготовки спортсменов с 
последствиями церебрального паралича, специализирующихся в скоростно-
силовнх видах легкой атлетики. Программа, направленная на изучение 
специально-подготовительннх упражнений скоростно-силового характера, 
рассчитана на шесть микроциклов, охватнвающих зтапи начального 
разучивания, углубленного разучивания, закрепления и совершенствования 
техники упражнений. Характерними особенностями предложенной 
программн обучения технике легкоатлетических упражнений являются 
оптимизация параллельного использования различних методов обучения в 
зависимости от технической структури, сложности спортивного упражнения 
и зтапа его изучения; целенаправленное развитие способности к 
воспроизведению временньїх, пространственньїх , динамических и 
ритмических характеристик движений; интеграция дифференцированних 
улучшений воспроизведения ритмической, динамической и кинематической 
структур техники спортивних упражнений; возможность интенсификации 
нагрузки; обьединение специальной технической подготовки с обеспечением 
общего влияния на двигательние возможности спортсменов с последствиями 
церебрального паралича. 

Предложенная авторская программа проходила змпирическую проверку 
в процессе двухзтапного перекрестного педагогического зксперимента. 
Каждьій зтап зксперимента включал по два контрольних тестирования для 
оценки степени овладения изучаемими упражнениями. Установлена 
существенная зависимость зффективности обучения спортсменов с 
последствиями церебрального паралича от его содержания, обьединения 
методов и оптимальности дозирования нагрузок. 

Результати контрольних тестирований контрольной и зкспериментальной 
групп на каждом из зтапов достоверно (р<0,05) различаются между собой, 
что свидетельствует об зффективности предложенной программн и 
целесообразности учета особенностей двигательной памяти спортсменов с 
последствиями церебрального паралича. 

Ключевие слова: церебральний паралич, двигательная память, 
техническая подготовка легкоатлетов-подростков, программа технической 
подготовки. 
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16. ПІДКОПАЙ Денис Олегович. 
С и л о в а п і д г о т о в к а ж і н о к 19-29 р о к і в на о с н о в і 

використання ковзних поверхонь : Дис . . . канд. фіз. вих. : 
24.00.02. - Львів, 2002. - 173 с. 

Дисертацію виконано у Харківській державній академії 
фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту. 

Науковий керівник — к. пед. «., доцент Волков Л.П. 

Підкопай Д.О. Силова підготовка жінок 19-29 років на 
основі використання ковзних опор. - Рукопис. 

Дисертація присвячена питанням оптимізації силової підготовки жінок 
19-29 років, які займаються в групах оздоровчої фізичної культури. В основі 
тренувального процесу лежить використання розробленої в процесі 
дисертаційних досліджень методики фізичних вправ "Силове сковзання". У 
роботі визначені шляхи і засоби використання методики фізичних вправ 
"Силове сковзання" для оптимізації силової підготовки жінок 19-29 років. 
Описано чотири рівні класифікації фізичних вправ методики "Силове 
сковзання", а також три можливих напрями використання засобів методики 
"Силове сковзання". Вивчено зміни силової підготовленості жінок 19-29 
років під впливом фізичних вправ методики "Силове ковзання" і фізичних 
вправ напряму фітнесу "Боді-шейп". Запропоновані підходи до організації 
тренувального процесу для жінок 19-29 років на основі використання 
методики фізичних вправ "Силове сковзання" з метою оптимізації процесу 
силової підготовки. 

Ключові слова: силова підготовка жінок, фітнес, ковзна поверхня, 
"Силове ковзання". 

Пидкопай Д.О. Силовая подготовка женщин 19-29 лет 
на основе использования скользящих опор. - Рукопись. 

Диссертация посвящена вопросам оптимизации силовой подготовки 
женщин 19-29 лет, занимающихся в группах оздоровительной физической 
культури. В основе тренировочного процесса лежит использование 
разработанной в процессе диссертационньїх исследований методики 
физических упражнений "Силовое скольжение". В работе определеньї пути 
и способи использования средств методики физических упражнений 
"Силовое скольжение" для оптимизации силовой подготовки женщин 19-29 
лет. Описанн четьіре уровня классификации физических упражнений 
методики "Силовое скольжение", а также три возможних направлення 
использования средств методики "Силовое скольжение". Изучено изменение 
силовой подготовленности женщин 19-29 лет под воздействием физических 
упражнений методики "Силовое скольжение" и физических упражнений 
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направлення фитнесса "Бодн-шейп". Предложеньї подходьі к организации 
тренировочного процесса для женщин 19-29 лет на основе использования 
методики физических упражнений "Силовое скольжение" с целью 
оптимизации процесса силовой подготовки. 

Ключевьіе слова: силовая подготовка женщин, фитнесс, скользящая 
поверхность, "Силовое скольжение". 

Рійкорау Б. Рошег ргерагаїіоп оґ іЬе \ уотеп 19-29 уеагз 
оп іЬе Ьазіз оґ изе оґ з1ісІіп§ зигґасе. - Мапизсгірі. 

ТЬе сііззегіаііоп із СІЄУОІЄСІ ІО циезііопз оґоріітігаїіоп оГро\Уег ргерагаїіоп 
оґіЬе \уотеп 19-29 уеагз еп§а§е<1 іп §гоирз оґітргоуІп§ рЬузісаІ сиііиге. Іп а 
Ьазіз ігаіпіп§ ргосезз изе сіеуеіоресі іп ргосезз оґ гезеагсЬез оґ а ІесЬпіцие оґ 
рЬузісаІ ехегсізез "РО\УЄГЗ1ІС1ІП§" Іауз. Іп шогк іЬе теїЬосІз апсі \уауз оґ изе оґ 
теапз оґ а іесЬпіяие оґ рЬузісаІ ехегсізез "Ро\усгз1іс1іп§" ґог оріітігаїіоп оґ 
ро\УЄГ ргерагаїіоп оґ іЬе \уотеп 19-29 уеагз аге сіеіегтіпесі. Роиг ІЄУЄІЗ ОҐ 
рЬузісаІ ехегсізез сІаззіПсаІіоп оґ а ІесЬпіяие "РО\УЄГЗ1ІСІІП§", апсі аізо іЬгее 
роззіЬІе сіігесіїоггз оґ изе оґ теапз оґ а ІесЬпіяие "Ро\уегзііс1іп§" аге сІезсгіЬесІ. 
ТЬе сЬап§іп§ оґро\Уег ргерагаїіоп оґіЬе \уотеп 19-29 уеагз ипсіег іпґіиепсе оґ 
рЬузісаІ ехегсізез оґ а ІесЬпіцие"Ро\уегз1іс1іп8" апсі рЬузісаІ ехегсізез оґ а Гііпезз 
сіігесііоп "ВосІу-зЬаре" із іпусзи^аіссі. ТЬе арргоасЬез іо огцапігаїіоп оґІгепіпц 
ргосезз ґог іЬе луотеп 19-29 уеагз аге оґґегесі оп іЬе Ьазіз оґ изе оґ а ІесЬпіяие 
оґ рЬузісаІ ехегсізез "РО\УЄГЗ1ІС1ІП§" УУІІЬ іЬе ригрозе оґ оріітігаїіоп оґ ргосезз 
оґ ро\уег ргерагаїіоп. 

Кеу м>огсі$: ролуег ргерагаїіоп оґ іЬе \Уотеп, Гііпезз, з!іс1іп§ зигґасе, 
"Ро\уегз1іс1іп§". 

17. РАЙТЕР Роман Іванович. 
Базова технічна підготовка гімнастів на перекладині: 

Дис. . . канд. фіз. вих.: 24.00.01. - Львів, 2002. - 228 с. 
Дисертацію виконано у Львівській комерційній академії 

спілки споживчих товариств України. 
Науковий керівник - к. пед. н., доцент Славік М.І. 

Райтер Р.І. Базова технічна підготовка гімнастів на 
перекладині,- Рукопис. 

Дисертаційну роботу присвячено проблемі технічної підготовки юних 
гімнастів. 

Узагальнено та проаналізовано досвід теорії і практики юнацького спорту 
з питань підвищення ефективності процесу навчання техніці сучасних 
складних махових вправ на поперечині. У роботі шляхом біомеханічного і 
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системно-структурного аналізу кіно-матеріалів махових вправ на поперечині 
досліджені їх розповсюджені форми і визначені раціональні варіанти. 
Розкрито основні механізми згинально-розгинальних рухів у плечових і 
кульшових суглобах і виявлені їхні оптимальні варіанти. Визначені 
універсально-видові та індивідуально-видові локальні компоненти махових 
вправ, які складають об'ємний матеріал базової технічної підготовки 
гімнастів на поперечині. Розроблено і обгрунтовано методику навчання 
маховим вправам, сконструйовано тренажерні пристрої, підібрано комплекс 
спеціально підготовчих і підвідних вправ для правильного формування 
рухових навичок і прискорення процесу оволодіння базовими вправами. 

Ключові слова: підготовка гімнастів технічна основа, махові вправи, 
раціональні варіанти, локальні видові компоненти. 

Райтер Р.И. Базовая техническая подготовка гимнастов 
на перекладине. - Рукопись. 

Диссертационную работу посвящено проблеме оптимизации процесса 
обучения на зтапе базовой технической подготовки юного гимнаста, а также 
методике обучения отдельньїм сложньїм маховьім упражнениям. 

В работе обобщен и проанализирован многолетний опьіт теории и 
практики юношеского спорта по вопросу повьішения зффективности 
процесса обучения современной технике маховьіх упражнений на 
перекладине. В работе путем биомеханического анализа большого количесгва 
различньїх форм упражнений удалось установить, что в процессе зволюции 
появилось множество теоретически необоснованньїх вариантов вьіполнения 
одних и тех же упражнений. Установлено также, что, несмотря на 
структурное сходство таких упражнений, в технике их вьіполнения єсть 
существенньїе различия. Прежде всего, они связаньї с механизмом 
управления механической знергией движения гимнаста в основной стадии 
и видами притягиваний, отталкиваний и отходов в завершающей стадии. 
Путем изучения мишечной координации движений гимнаста обосновано, 
что при "хлестообразно-бросковом" махе сгибательно-разгибательньїе 
движения в тазобедренньїх суставах обеспечивают високую скорость 
перемещения гимнаста , способствуют накоплению необходимой 
механической знергии для качественного вьіполнения упражнения и при 
зтом, наблюдается кратковременное, целеустремленное приложение 
мишечньїх усилий. Таким образом, при вьіполнении махових упражнений, 
прежде всего профилирующих, перспективних, с точки зрения знергетики 
организма и рациональности мишечной координации "бросковий" мах более 
продуктивний, нежели виполнение их посредством управляющих движений 
в плечевих суставах. 

Зкспериментально обосновано, что при вьіполнении упражнений 
большим махом, в фазе перемещения гимнаста к верхней вертикали 
распространенним в практике и биомеханически обоснованним, является 
последовательное сгибание - вначале в тазобедренньїх суставах, а «потом в 
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плечевьіх суставах, происходящие после знергичного "броскового" 
движения. При вьіполнении соскоков следует использовать активний вид 
отхода - раннєє притягивание и нормальное отталкивание. Упражнения с 
противовращением должньї вьіполнятся активним бросковьім махом 
поздними притягиванием и отталкиванием. Системно-структурньїй анализ 
махових упражнений на перекладине позволил виделить в них две группи 
видових локально-двигательних компонент - универсально-видовие и 
индивидуально-видовие. Установлено, что основное внимание в программе 
начальной подготовки должно уделяться овладению универсально-видовим, 
а в Программе специализированной технической подготовки индивидуально-
видовьім, локально-двигательньїм компонентам техники м а х о в и х 
упражнений. 

Исследование техники махових упражнений позволило разработать 
оптимальную программу обучения с использованием специализированних 
средств обучения. В педагогическом експерименте установлено, что работа 
по зтой программе с использованием разработанньїх вспомогательньїх 
снарядов позволяет повисить обьем тренировочньїх заданий на 40-60 %, 
улучшить качество вьіполнения целевих упражнений и на 20-30 % сократить 
сроки обучения. 

Ключевьіе слова: подготовка гимнастов, техническая основа, маховие 
упражнения, рациональние варианти, локально видовьіе компоненти. 

Кауіег К.І. Вазіс ІесЬпісаІ Ігаіпіп§ оГ зутпаз і з оп іЬе 
Ьогігопіаі Ьаг.-Мапизсгірі. 

ТЬе сііззегіаііоп Ьі§Ь1і§Ьіз іЬе ргоЬІет оґ ІесЬпісаІ Ігаіпіп§ оГ уоип§ 
§утпазіз. ТЬе рарег Ьаз §епегаІігесі апсі апаїугесі іЬе ехрегіепсе оґ іЬеогу апсі 
ргасіісе оґ уоиіЬ зрогі іп Іегтз оґ іпсгеазіп§ іЬе еґґісіепсу оґ іЬе ргосезз оґ 
ІеасЬіпд іЬе ІесЬпіцие оґтосіегп сотріісаіесі ууа§§1іп§ ехегсізез оп іЬе Ьогігопіаі 
Ьаг. ТЬе ЬютесЬапісаІ апсі зузіешіс апсі зігисіигаї апаїузез оґ зЬої \уа§§1іп§ 
ехегсізез Ьауе' зЇЇаресі іЬе гезеагсЬ оґ іЬеіг \уісіезргеа<і ґогтз апсі сіеіегтіпесі 
гаїіопаї уагіапіз. ТЬе рарег Ьаз СІІЗСОУЄГЄСІ т а і п тесЬапізтз оґ Ьепсііп§ апсі 
ипЬепс1іп£ тоуетеп і з іп пйтегаї апсі геуеаіесі Ьір ]оіпіз апсі іЬеіг о р і і т и т 
уагіапіз. ТЬе сііззегіаііоп Ьаз сіеіегтіпесі ипіуегзаі зресіґіс апсі іпсііуісіиаі зресіґіс 
Іосаі т о у е т е п і сотропепіз оґ \уа§§1іп£ ехегсізез сотргізіп§ іЬе уоїитіпоиз 
оґ іЬе Ьазіс ІесЬпісаІ 1гаіпіп§ оґ §утпазІз оп іЬе Ьогігопіаі Ьаг. ТЬе рарег Ьаз 
еІаЬогаїесі апсі зиЬзІапііаІесі іЬе теїЬосІз оґІеасЬіп§ \уа§§1іп§ ехегсізез, сіезі§пес1 
Ігаіпегз, зеїесіесі іЬе сотріех оґ зресіаі ргерагаїогу апсі іпігосіисіогу ехегсізез 
ґог ргорег Гогтіп§ оґ т о у е т е п і зкіііз апсі ассе1егаііп§ іЬе ргосезз оґ тазІегіп£ 
Ьазіс ехегсізез. 

Кеу м/огсіз: іЬе ігаіпіп§ оґ §утпазіз, іЬе ІесЬпісаІ Ьазе, тоуіп§ ехегсізез, 
гаїіопаї орііопз, Іосаі зресіГіс сотропепіз 
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18. РИМАР О л ь г а Василівна. 
Історико-соціальні аспекти розвитку параолімпійського 

спорту: Дис. . . канд. фіз. вих.: 24.00.01. - Львів, 2002. - 212 с. 
Дисертацію виконано у Львівському державному інституті 

фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту. 

Науковий керівник - к. пед. н., доцент Вацеба О.М. 

Р и м а р О.В. І с т о р и к о - с о ц і а л ь н і аспекти розвитку 
параолімпійського руху в Україні. - Рукопис. 

Дисертація присвячена актуальним проблемам розвитку 
параолімпійського спорту. Розглянуто роль і значення параолімпійського руху 
в системі міжнародного спорту, зокрема проаналізовано передумови 
зародження інвалідного спорту, генезис Параолімпійських ігор, особливості 
проведення р ізноманітних міжнародних спортивних змагань серед 
неповносправних осіб (літні, зимові Параолімпійські ігри, Дефлімпійські 
ігри, Спеціальні Олімпіади). 

У роботі представлено організаційну структуру параолімпійського руху. 
Дано характеристику діяльності міжнародних спортивних організацій 
інвалідів, Міжнародного параолімпійського комітету, проаналізовано зміст 
спортивної програми Параолімпійських ігор. 

На основі всебічного аналізу сучасної вітчизняної та зарубіжної 
літератури, даних інформаційної мережі "Інтернет", статистичних матеріалів, 
результатів бесід, інтерв'ю керівників вітчизняного параолімпійського руху 
узагальнено історико-соціальні аспекти функціонування спортивного руху 
неповносправних в Україні. 

Ключові слова: параолімпійський рух, Параолімпійські ігри, спортивні 
організації інвалідів, організаційна структура, історико-соціальні аспекти, 
спортивний рух неповносправних в Україні. 

К у т а г О.У. Н і з і о г і с а і апсі 8ос іа1 А з р е с і з о ґ іЬе 
Оеуеіоршепі оґРагаїугаріс М о у е т е п і іп ІЛсгаіпе. - Мапизсгірі. 

ТЬе сііззегіаііоп із сіесіісаіесі Іо іЬе уііаі ргоЬІетз оґ іЬе сіеуеіортепі оґ 
рагаїутріс зрогі. ТЬе \уогк СОУЄГЗ іЬе гоїе апсі ітрогіапсе оґ рагаїутріс 
т о у е т е п і іп іЬе зузіет оґіпіегпаїіопаі зрогі. ТЬеге аге апаїугесі іЬе дгоипсіз оґ 
іЬе сопсерііоп оґ іЬе іпуаіісі зрогі, іЬе депезіз оґ іЬе сопсерііоп оґ Рагаїутріс 
Оатез апсі ресиїіагіїіез оґіЬе Ьоісііпд уагіоиз іпіегпаїіопаї зрогі сотреііііопз 
а т о п § сіізаЬІесІ реоріе. її із ґоипсі іЬаІ іЬе сотреіі і іопз іп іЬе зуз іет оґ 
іпіетаїіопаї зрогі ґог сіізаЬІесі реоріе аге Ьеісі іп іЬе ґо11о\уіпд саіедогіез оґ 
аіпіеіез: зрогізтап \УІ ІЬ іЬе сіеґесіз оґзідЬі, Ьеагіпд апсі зреесЬ, \уііЬ іЬе сіеґесіз 
оґ тепіаі сіеуеіортепі, сегеЬгаІ рагаїузіз, \УІІЬ іЬе і^игіпд оґ зріпе апсі зріпа! 
тагго». 
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Іпіегпаїіопаї §атез , УУОГІЙ апсі ге§іопа1 сЬатріопзЬір аге Ьеісі ґог іЬе еасЬ 
оґ іЬе §гоирз оґ сіізаЬІесІ реоріе. 

\¥іпіег апсі 8 и т т е г Рагаїутріс Оатез , Іпіегпаїіопаї О а т е з оґ 8ресіа1 
Оіутріасі, \Уог1сі О а т е з Ґог Оеаґ Реоріе (Оеаґіутріс Оатез ) аге іЬе т о з і 
ітрогіапі а т о п § іЬет . 

ТЬе \уогк ргезепі іЬе ог^апігаїіоп зігиеіиге оґіЬе рагаїутріс т о у е т е п і апсі 
§іуєз іЬе сЬагасІегізІісз оґіЬе \уогк оґ іпіегпаїіопаї зрогі ог§апігаііопз оґсіізаЬІесІ 
реоріе. ТЬеге аге ЗЄУЄП О Ґ і Ь е т Іосіау \УЬІСЬ тапа§е іЬе зрогі оґсегіаіп іпуаіісі 
ог§апІ2аііоп. ТЬе сііззегіаііоп § І У Є З іЬе сЬагасІегізІісз оґіЬе т а і п Ьоііу оґ іЬе 
рагаїутріс т о у е т е п і - Іпіегпаїіопаї Рагаїутріс С о т т і ї ї е е . II Іеасіз ґоиг 
іпіетаїіопаї ґесіегаїіопз: 

Іпіегпаїіопаї 8іоке Мапсіеуіііе ^ЬееІсЬаіг 8рогІз Ресіегаїіоп (іі \уаз ґоипсіесі 
іп 1952) - іі ге^иіаіез іЬе зрогі оґ реоріе оп іпуаіісі саггіа§ез \УІІЬ ІЬЕ іп)игіп§ 
оґ зріпе апсі зріпаї тагго\у;. 

Іпіетаїіопаї 8рогІз Ог§апізаііоп ґог іЬе ОізаЬіесІ (іі \уаз ґоипсіесі іп 1964) -
іі ге£и1а1ез іЬе сіеуеіортепі оґ зрогі ґог реоріе \УІІЬ атриіаіесі ехігетіїіез апсі 
оіЬег (Іеґесіз оґ ог§апз оґ тоїіоп; 

СегеЬгаІ Раїзу Іпіетаїіопаї 8рогі апсі Кесгеаііоп Аззосіаііоп (іі \уаз ґоипсіесі 
іп 1978) - іі ге§и1а1ез іЬе сіеуеіортепі оґ зрогі ґог реоріе УУІІЬ іЬе сопзеяиепсез 
оґ сегеЬгаІ рагаїузіз; 

Іпіегпаїіопаї ВІіпсІ 8рогІз Аззосіаііоп (іі \уаз ґоипсіесі іп 1980) - іі ге^иіаіез 
іЬе сіеуеіортепі оґ зрогі Ґог реоріе ЛУІІЬ (іеґесіз оґзідЬі. 

Везісіез іЬезе ґесіегаїіопз іЬеге аге з о т е оіЬег \уЬісЬ шогк оп іЬе іпіетаїіспаї 
ІЄУЄІ: 

Іпіетаїіопаї 8рогІ С о т т і ї ї е е оґ Оеаґ Реоріе (іі \уаз ґоипсіесі іп 1924) - іі 
ге^иіаіез іЬе сіеуеіортепі оґ зрогі ґог реоріе \УІІЬ іЬе сіеґесіз оґЬеауіпд; 

8ресіа1 Оіутрісз Іпіетаїіопаї (іі \уаз ґоипсіесі іп 1968) - іі ге§и1аіез ІЬЕ 
сіеуеіортепі оґ зрогі ґог реоріе \УІ ІЬ іЬе сіеґесіз оґ тепіаі сіеуеіортепі; 

Іпіегпаїіопаї Аззосіаііоп 8рогІ ґог Регзопз \УІІЬ ап Іпіеііесіиаі ОізаЬіІіІу (іі 
\уаз ґоипсіесі іп 1986) - іі ге§и1а1ез іЬе сіеуеіортепі оґ зрогі ґог реоріе \УІІЬ І Ь Е 

сіеґесіз оґ тепіаі сіеуеіортепі. 
ТЬе сЬагасІегізІісз оґ Иаііопаї Рага їутр іс С о т т і ї ї е е апсі Каїіопаї 

Ог§апігаІіопз оґ ОізаЬіесІ Реоріе аге § ІУЄП іп іЬе сііззегіаііоп. 
ТЬе \уогк апаїузез іЬе таї їег оґ зрогі рго§гат оґ Рагаїутріс Оатез. ТЬе 

Ьізіогісаі апсі 8осіа1 азресіз оґ ГипсІіопіп§ зрогі т о у е т е п і оґ сіізаЬІесІ реоріе 
іп ІЖгаіпе аге §епега1ігес1 ассогсііп§ іо іЬе аіі-гоипсі апаїузіз оґтосіегп Іікгаіпіап 
апсі ґогеі§п Іііегаїиге, сіаіа оґ іЬе іпґогтаїіоп пеішогк "Іпіегпеї", зіаіізііс 
таїегіаіз оґ іЬе гезиііз оґ іЬе сіізсиззіопз, ІПІЄГУІЄ\УЗ оґ Іеасіег оґ Іікгаіпіап 
рагаїутріс т о у е т е п і . 

ТЬе \уогк азсегіаіпз іЬаІ іЬе тапа§іп§ оґ рЬузісаІ сиііиге, геЬаЬіІіІаІіоп апсі 
зрогі \уогк оґіЬе іпуаіісіз іп Іікгаіпе із риі іпіо ргасіісе Ьу Іікгаіпіап Сепіег оґ 
РЬузісаІ Сиііиге апсі Іпуаіісі 8рогІ "Іпуазрогі". 27 ге§іопа1 сепіегз, 61 сіерагітепі 
іп Аиіопотоиз КериЬІіс Сгітеа, ге^іопз, Куіу апсі 8еуазІорі1 сіїіез, 26 уоиіЬґиІ 
зрогі зсЬооїз ґог іЬе сіізаЬІесІ сЬіїсІгеп. №ііопаІ С о т т і ї ї е е оґіпуаіісі 8роП оґ 
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Іікгаіпе \уаз ґоипсіесі іп 1992 апсі іі із гезропзіЬІе ґог іЬе шоипсііпд паїіопаї 
зсгаІсЬ іеашз оґІЛкгаіпіап іпуаіісі зрогізтеп, іЬеіг ігаіпіпд апсі рагіісіраііпд іп 
Рагаїутріс Оатез , 8ресіа1 Оіутріасіз, \¥ог1сІ Оатез оґ Оеаґ Реоріе, \¥ог!сі 
апсі Еигореап СЬатріопзЬірз. ТЬіз с о т т і ї ї е е ипііез ґоиг паїіопаї ґесіегаїіопз 
оґ іпуаіісі зрогі: 

ІІкгаіпіап 8рогІ Ресіегаїіоп оґ Іпуаіісіз \¥ііЬ іЬе Беґесіз оґ 8иррогі апсі 
Моїіопаї Аррагаїиз (іі ууаз ґоипсіесі іп 1992); 

ІІкгаіпіап Зрогі Ресіегаїіоп оґОеаґ Реоріе (іі шаз Ґоипсіесі іп 1992); 
ІІкгаіпіап 8рогІ Ресіегаїіоп оґВІіпсі Реоріе (іі луаз Ґоипсіесі іп 1992); 
ІІкгаіпіап 8рогі Ресіегаїіоп оґ Іпуаіісіз и'ііЬ іЬе Оеґесіз оґ Мепіаі апсі 

РЬузісаІ Оеуеіортепі (іі \уаз ґоипсіесі іп 1993); 
її із апаіузесі іЬе рагіісіраііоп оґіпуаіісі зрогізтеп аІіЬе іпіегпаїіопаі сопіезіз 

зіпсе 1992 іііі 2002. 
ТЬе гесоттепсіаііопз оґ огдапігаїіоп сЬагасІег Іо ітргоуе іЬе зузіет оґ 

сіеуеіортепі оґ рагаїутріс зрогі аге шогкесі оиі іп іЬе сііззегіаііоп. ТЬе 
ргоЬІетаїіс циезііопз, ЗО1УІП§ \УЬІСЬ \УІ11 Ьеір Іо оріітізаіе апсі ітргоуе т а і п 
азресіз оґ іЬе сіеуеіортепі оґ рагаїутріс т о у е т е п і іп ІЛгаіпе, аге зіисііесі іп 
іЬе \уогк. 

ТЬе т а і п Іазкз оґогдапігаїіоп сЬагасІег шЬісЬ аге гесоттепсіесі Іо ргасіісаі 
етЬосіітепІ аге: іЬе ехрапзіоп оґ пеІ\Уогк оґ зрогі огдапігаїіопз, запііаііоп 
геЬаЬШіаІіоп апсі зрогі сІиЬз ґог іЬе сіізаЬІесІ реоріе \УІІЬ іЬе сііґґегепі кіпсіз оґ 
сіеґесіз; іЬе аггап§іп§ оґ ігаіпіпд апсі геїгаіпіпд зузіет ґог ігаіпесі зресіаіізіз, 
соасЬез, іпзігисіогз, геґегеез, тапа§егз, ІеасЬегз оґ рЬузісаІ Ігаіпіпд; іЬе 
ітргоуетепі оґіЬе оиіриї оґ зиііаЬІе зрогі е^иіртеп^, зіоск, сІоіЬез, еіс.; іЬе 
ехрапзіоп оґіЬе зсіепІіГіс, зузіетаїіс гезеагсЬез сопсегпіпд іЬе сіеуеіортепі оґ 
іпуаіісі зрогі, гесгеаііопаі апсі запііаііоп \Уогк атоп§ іпуаіісіз, іЬе изе оґ теапз 
оґрЬузісаІ сиііиге \УІІЬ іЬе а і т оґ зосіаі асіаріаііоп оґ іпуаіісіз. 

Кеу м>огсІ5: рагаїутріс т о у е т е п і , Рагаїутріс Оатез, зрогі огдапігаїіопз 
оґ іпуаіісіз, огдапігаїіоп зігисіиге, Ьізіогісаі апсі зосіаі азресіз, зрогі т о у е т е п і 
оґ сіізаЬІесІ реоріе іп Цкгаіпе. 

Рьімар О.В. Историко-социальньїе аспекти развития 
параолимпийского движения в Украине. - Рукопись. 

Диссертация раскрьівает актуальньїе проблеми развития 
параолимпийского спорта. Рассматривает роль и значение параолимпийского 
движения в системе международного спорта, анализирует предпосьілки 
зарождения инвалидного спорта, генезис зарождения Параолимпийских игр, 
особенности проведення разнообразньїх международньїх спортивних 
состязаний среди инвалидов (летние, зимние Параолимпийские игри, 
Дефлимпийские игрьі, Специальние Олимпиадьі). 

В работе представлена организационная структура параолимпийского 
движения. Дана характеристика деятельности международньїх спортивних 
организаций инвалидов, Международного параолимпийского комитета, 
проанализировано содержание спортивной программн Параолимпийских 
игр. 
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На осцове всестороннего анализа современной отечественной и 
зарубежной литературьі, данньїх информационной сети "Интернет", 
статистических материалов, результатов бесед, интервью руководигелей 
отечественного параолимпнйского движения обобіценьї историко-
социальньїе аспектьі функционирования спортивного движения инвалидов 
в Украине. 

Ключевьіе слова: параолимпийское движение, Параолимпийские игрьі, 
спортивньїе организации инвалидов, организационная структура, историко-
социальньїе аспекти, спортивное движение недееспособннх в Украине. 

19. СКАЛІЙ Олександр В'ячеславович. 
К о м п ' ю т е р н і т е х н о л о г і ї д и ф е р е н ц і а ц і ї п р о ц е с у 

фізичного виховання школярів (на прикладі навчання плавання): 
Дис. . . канд. фіз. вих.: 24.00.02. - Львів, 2002. - 2 1 4 с. 

Дисертацію виконано в Тернопільському державному 
педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 
Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник - д.пед.н., професор Шиян Б.М. 

Скалій О.В. Комп 'ютерн і технологі ї диференціаці ї 
процесу фізичного виховання школярів (на прикладі навчання 
плавання). - Рукопис. 

У дисертаці ї досліджено проблему використання комп'ютерних 
технологій диференціації процесу фізичного виховання школярів 2-х класів 
(7-8 років) на заняттях з фізичної культури. У роботі проаналізовано стан 
використання комп'ютерних технологій у практиці фізичного виховання 
учнів, ставлення до їх використання вчителів фізичної культури. У процесі 
дослідження визначено рівень фізичної підготовленості учнів 2-х класів (7-
8 років) шкіл м. Тернополя. Створено мультимедійну комп'ютерну програму 
"Акватренер" для навчання плавання молодших школярів з використанням 
диференційованого підходу. Розроблено тести оцінювання рівня оволодіння 
навичками плавання учнів молодших класів, що склали рейтингову систему 
у програмі "Акватренер". 

Об 'єкт дослідження: процес фізичного виховання школярів. Мета 
дослідження: сформувати теоретично обгрунтовану комп'ютерну технологію 
диференційованого навчання у процесі фізичного виховання школярів та 
експериментально перевірити ефективність її використання. Методи 
дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувались такі 
методи дослідження: вивчення й аналіз літературних джерел; педагогічні 
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спостереження; анкетування; педагогічне тестування; психологічне 
тестування; педагогічний експеримент; математико-статистичної обробки 
даних. 

Наукова новизна роботи полягає у формуванні комп'ютерної технології 
диференціації фізичного виховання школярів. 

Основні результати дослідження знайшли практичне застосування у 
навчально-виховному процесі загальноосвітніх і дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл. 

Ключові слова: комп'ютерні технології, диференціація процесу фізичного 
виховання, фізична підготовленість, мультимедійна комп'ютерна програма 
"Акватренер", тести оцінювання рівня оволодіння навичками плавання, 
рейтингова система. 

С к а л и й А.В. Компьютєрнь їе т е х н о л о г и и 
д и ф ф е р е н ц и а ц и и п р о ц е с с а ф и з и ч е с к о г о в о с п и т а н и я 
школьников (на примере обучения плаванню). - Рукопись. 

В диссертации исследуется проблема использования компьютерньїх 
технологии дифференциации процесса физического воспитания школьников 
2-х классов (7-8 лет) на занятиях по физической культуре. В работе сделано 
анализ уровня использования компьютерньїх технологий в практике 
физического воспитания учеников, отношение к их использованию учителей 
физической культури. В процессе исследования определен уровень 
физической подготовки учеников 2-х классов (7-8 лет) г. Тернополя. Создана 
мультимедийная компьютерная программа "Акватренер" для начального 
обучения плаванню младших школьников с использованием 
дифференцированного подхода. Разработаньї тестьі оценки уровня овладения 
навиками плавання учеников младших классов, которие составили 
рейтинговую систему в программе "Акватренер". 

Обьект исследования: процесе физического воспитания школьников. 
Цель исследования: сформировать теоретически обоснованную 
компьютерную технологию дифференцированного обучения в процессе 
физического воспитания школьников и зкспериментально проверить 
зффективность ее использования. Методи исследования. Для решения 
поставленних задач использовались следующие методи исследований: 
изучение и анализ литературних источников; педагогические наблюдения; 
анкетирование ; педагогическое тестирование ; психологическое 
тестирование; педагогический зксперимент; методи математической 
обработки данних. 

Научная новизна роботи заключается в формировании компьютерной 
технологии дифференцирования физического воспитания школьников. 

Основние результати исследования нашли практическое применение в 
учебно-воспитательном процессе обіцеобразовательних и детско-юношеских 
спортивних школ. 

Ключевьіе слова: компьютерние технологии, дифференциация процесса 
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физического воспитания, физическая подготовленность, физическая 
культура, мультимедийная компьютерная программа "Акватренер", тестьі 
оценки уровня овладения навиками плавання, рейтинговая система. 

8каІіу О.У. Сотриіег ТесЬпо1о§іез іп Оіґґегепііаііоп оґ 
{Ье Ргосезз оґ РЬузісаІ Есіисаііоп оґ ЗсЬооісЬіісігеп (ІеасЬіп§ 
3 \ У І Ш Ш І П § § І У Є П аз іЬе ехагпріе). - Мапизсгірі. 

ТЬе ргоЬІеш оґ сотриіег ІесЬпо1о§іез іп сііґґегепііаііоп оґ іЬе ргосезз оґ 
рЬузісаІ есіисаііоп оґ зесопсі ґогт (7-8 уеагз оісі) зсЬооісЬіісігеп аі іЬе Іеззопз 
оґ рЬузісаІ сиііиге Ьаз Ьееп іпуезіідаїесі іп іЬе сііззегіаііоп. ТЬе зііиаііоп іп {Ье 
иза§е о ґ сотри іе г ІесЬпо1о§іез іп (Ье ргасіісе оґ рЬузісаІ есіисаііоп оґ 
зсЬооісЬіісігеп, іЬе аііііисіе іо іЬеіг иза§е Ьу іЬе іеасЬегз оґрЬузісаІ есіисаііоп 
Ьаз Ьееп апаїугесі. Аз а гезиіі оґ іЬе саггіесі іпуезіі^аііоп іЬе ІЄУЄІ О Ґ рЬузісаІ 
ргерагаїіоп оґіЬе зесопсі ґогт зсЬооісЬіісігеп (7-8 уеагз оісі) іп Теторі ї зсЬооїз 
Ьаз Ьееп сіеґіпесі. ТЬе тиіі ітесі іа сотриіег ргодгат "Аяиа-Ігаіпег" ґог ІеасЬіп§ 
5 \у і тт іп§ оґ іЬе ргітагу зсЬооісЬіісігеп оп іЬе Ьазіз оґ сііґґегепііаі арргоасЬ 
Ьаз Ьееп сгеаіесі. ТЬе Іезіз ґог еуаіиаііоп оґ іЬе ІЄУЄІ О Ґ з \ у і т т і п § ЬаЬііз 
сотреіепсе оґіЬе ргітагу зсЬооісЬіісігеп Ьауе Ьееп сотрііесі. ТЬеу УУЄГЄ Іакеп 
аз іЬе ґоипсіаііоп ґог іЬе гаїіпд зуз іет іп іЬе рго^гат "Ациа-Ігаіпег". 

ТЬе Ьазіс іпуезіі^аііоп гезиііз Ьауе Ьееп аррііесі Іо іЬе есіисаііопаї ргосезз 
оґіЬе риріїз оґзесопсіагу апсі зрогіз зсЬооїз. ТЬе а і т з оґіЬе іпуезІі§аііоп ітрііез 
іп іЬе ґогтаїіоп оґіЬе іЬеогеїісаІ Ьазіз оґсотриіег іесЬпо1о§іез ґог сііґґегепііаі 
ІеасЬіп§ з \ у і т т і п § іп іЬе ргосезз оґ рЬузісаІ есіисаііоп оґ риріїз апсі іп іЬе 
ехрегітепіаі еуаіиаііоп оґ ііз еґґесііуе иза§е. 8сіепііГіс поуеііу: 

сгеаііоп оґ сотриіег ІесЬпо1о§іез сііґґегепііаііоп оґ рЬузісаІ есіисаііоп 
оґ іЬе зсЬооІ сЬіїсігеп; 

сгеаііоп оґ іЬе риріїз га1іп§ зуз іет оп іЬе Ьазіз оґіЬе зи§§езіес1 іезіз 
УУЬІСЬ сіеґіпе іЬе З \у і тт іп§ зкіїїз ІЄУЄІ оґ іЬе риріїз; 

іЬе сіеґіпіііоп оґ сгіїегіа ґог іЬе О ^ Є С І І У Є аззеззтепі оґ іЬе рЬузісаІ 
ЬаЬіІз оґ іЬе ргітагу зсЬооісЬіісігеп; 

іЬе зсіепііґіс поуеііу ітрі іез іп іЬе зи§§езІЄ(і рго§гат "Аяиа Ігаіпег" 
а1§огііЬт шЬісЬ СІІУІСІЄЗ іЬе сіазз іпіо т ісго §гоирз ассогс1іп£ Іо іЬеіг ІЄУЄІ оґ 
рЬузісаІ Гііпезз; 

сіеГтіІіоп оґ ресіа^одісаі азресіз оґ тиіі ітесі іа сотриіег рго§гатз 
иза§е аі іЬе Іеззопз оґ рЬузісаІ есіисаііоп; 

іЬе сгеаііоп оґсІаззіГісаІіоп оґіЬе ауаіІаЬІе сотриіег іесЬпоІо^іез іп 
іЬе зрЬеге оґрЬузісаІ есіисаііоп апсі зрогіз; 

іЬе пе\у сіаіа і т тег з іоп аЬоиІ іЬе іпіеггеїаііоп апсі іпґіиепсе оґ іЬе 
рзусЬо1о§іса1 регзопаї ґеаіигез оґ зсЬооісЬіісігеп оп іЬе ІЄУЄІ О Ґ іЬеіг сіізсірііпе 
кпо\УІес!§е; 

іЬе сІагіГісаііоп оґ сіеґіпіііопз оґ іЬе поііопз оґ "сііґґегепііаііоп" апсі 
"іпйіуісіиаіігаїіоп" іп іЬе ІеасЬіпд ргосезз апсі геаіігаїіоп оґ іЬезе сіеГіпіііопз 
Ьу теапз оґ сотриіег ІесЬпо1о§іез. 

Ргасіісаі иза^е оґ іЬе іпуезІі§аІіоп ітрі іез іп іЬе ҐО11О\УІП§: 
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сгеаііоп оґ тиіі ітесііа сотриіег рго§гат "Ациа ігаіпег" ґог ІеасЬіпд 
5\¥Іттіп{; іо ргішагу зсЬооїсЬіісігеп \ У Ь І С Ь ІЗ сіігесїесі іпіо іЬе сііґґегепііаііоп оґ 
іЬе рЬузісаІ есіисаііоп ргосезз; 

сгеаііоп оґ теіЬосіо1о§у апсі теїЬосіоІодісаІ гесоттепсіаііопз ґог іЬе 
изаде оґ сгеаіесі ргодгат оґ сііґґегепііаііоп оґіЬе рЬузісаІ есіисаііоп ргосезз аі 
з \ у і т т і п § іеззопз; 

сіеуеіортепі оґ Ше гаііп§ зуз іет ґог аззеззтепі оґ з \ у і т т і п § зкіііз 
ІЄУЄІ оґ іЬе ргітагу зсЬооїсЬіісігеп. 

Іп Ае Гігзі сЬарІег Ііііесі "ТЬеогеІісаі-МеїЬосіоІойісаІ Ехріапаїіоп оґ іЬе 
ОіґґегепііаІ АрргоасЬ апсі Из Сотриіегігесі Арріісаі іоп" іЬе поііопз оґ 
"сііґґегепііаііоп" апсі "іпсііуісіиаіігаїіоп" оґзіисіуіп§ ргосезз Ьауе Ьееп апаіугесі 
апсі §епегаіІ2есі. ТЬе роззіЬіе шауз оґсотриіег ІесЬпо1о§іез иза§е іп іЬе зрЬеге 
оґ рЬузісаІ есіисаііоп Ьауе Ьееп сіеґіпесі. ТЬе пеш сіаззіГісаІіоп оґ ауаііаЬіе 
сотриіег рго§гатз іп іЬе зрЬеге оґ рЬузісаІ есіисаііоп Ьаз Ьееп зи§£езІес1. 

Іп іЬе зесопсі сЬарІег ііііесі "МеіЬосіз оґ іЬе Іпуезіідаїіоп Ог^апігаїіоп" іЬе 
зуз іет оґ теїЬосіз асіеяиаіе іЬе а і т з апсі Іазкз зеї оиі іп іЬе гезеагсЬ \уогк Ьаз 
Ьееп §ІУЄП. її іпсіисіез: 

іЬеогеІісаі апаїузіз апсі цепегаїігаїіоп оґіЬе ауаііаЬіе іііегаїиге зоигсез; 
ресіа§о§ісаі 1ез1іп§; 
ресіа§о§іса1 оЬзегуаІіоп; 
рзусЬоіодісаі 1ез1іп§; 
ресіа^ойісаі ехрегітепі; 
теїЬосіз оґ та їЬетаї ісаІ зіаіізіісз. 

ТЬе іЬігсі сЬарІег сіезсгіЬез іЬе теїЬосіз оґ тиіі ітесііа сотриіег рго^гат 
"Аяиа Ігаіпег" иза§е. ТЬе рго$>гат із аззі^песі ґог іЬе сііґґегепііаі іеасЬіпд 
5 \у ітт іп§ Іо іЬе ргітагу зсЬооїсЬіісігеп; іі Іакез іпіо ассоипі іпсііуісіиаі аз \УЄ11 
аз §гоир теїЬосіз оґ ІеасЬіп§. II сопзізіз оґ іЬгее іпіеггеіаіесі тосіиіез: "ТЬе 
ТеасЬег'з К о о т " , "ТЬе 8 \ у і т т і п § Ьеззопз" апсі "ТЬе К о о т оґ Оатез" . ЕасЬ 
тойиіе Ьаз ііз ОЬ]ЄСІ ІУЄЗ апсі сап Ье изесі іпсіерепсіепііу. 

A) ТЬе тосіиіе "ТЬе ТеасЬег'з К о о т " . Из О ^ Є С І І У Є З : ІО зіоге апсі ргосезз 
іЬе іпґогтаї іоп песеззагу ґог іЬе сііґґегепііаі ІеасЬіп§, га1іп§ сіеґіпіііоп, 
рзусЬо1о§ісаі рогігаіі оґіЬе рирії. 

B) ТЬе тосіиіе "ТЬе 8 \ у і т т і п § Ьеззопз". Ііз о^есі іуез : рго§гаттесі 
ехргезз-ІеасЬіпд з \ у і т т і п § Іо іЬе ргітагу зсЬооїсЬіісігеп. її сопіаіпз іЬеогеїіса! 
апсі ргасіісаі таїегіаі ґог ІеасЬіп§ оґ з \ у і т т і п § зігоке оґ іЬе ґгопі сга\УІ ґог іЬе 
Ье§іппегз. 

C) ТЬе тосіиіе "ТЬе К о о т оґ Оатез" . Ііз О ^ Є С І І У Є З : сіеуеіортепі оґ іЬе 
сгеаііуе іЬіпкіп§ оґ зсЬооїсЬіісігеп іп іЬе ргосезз оґ ІеасЬіп§ з \ у і т т і п § , 
Ьгоасіепіпд оґ іЬеіг оиііоок. 

Іп іЬе ґоигіЬ сЬарІег ііііесі "ТЬе Еґґесііуепезз оґ іЬе Рго§гат "Аяиа Ігаіпег" 
Ііза§е Іп іЬе Ргосезз оґТеасЬіп§ 8 \ у і т т і п § Іо іЬе ЗсЬооїсЬіісігеп ОҐ7-8 Уеагз 
Оісі" іЬе гезиііз оґ іЬе ґогтаїіуе ехрегітепі Ьауе Ьееп § І У Є П . 

ТЬе ГіґіЬ сЬарІег Ііііесі "ТЬе Апаїузіз апсі 8 и т т а г у оґіЬе ОЬіаіпесі Кезиііз" 
із іЬе з и т т і п § ир апсі іЬе апаїузіз оґ іЬе оуег-аіі іпуезІі§аііоп. 

Кеу м/огсіз: сотриіег іесЬпо1о§іез, сііґґегепііаііоп оґіЬе ргосезз оґ рЬузісаІ 
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есіисаііоп, рЬузісаІ Гііпезз, ти і і і тес і і а сотриіег рго§гат "Аяиа Ігаіпег", 
зи§§езІесі Іезіз \ У Ь І С Ь сіеГіпе іЬе З \у і т т іп§ зкіїїз ІЄУЄІ О Г іЬе риріїз, га1іп§ 
еуаіиаііоп зуз іет . 

20. СОЛОВЕЙ Алла Валеріївна. 
Спеціальні силові ЯКОСТІ ДЗЮДОЇСТІВ та їх розвиток на 

етапі спеціалізованої базової підготовки: Дис. . . канд. фіз. вих.: 
2 4 . 0 0 . 0 1 . - Л ь в і в , 2 0 0 2 . - 165 с. 

Дисертацію виконано у Львівському державному інституті 
фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту. 

Науковий керівник - д. пед. н., професор Арзютов Г.М. 

Соловей А.В. Спеціальні силові якості дзюдоїстів та їх 
розвиток на етапі спеціалізованої базової підготовки. - Рукопис. 

Захищаються методологія і засоби вдосконалення спеціальної силової 
підготовки дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки, що 
Грунтуються на показниках експертної оцінки виконання спортивної техніки 
коричневого та чорного поясів та показниках динамометрії при виконанні 
технічних дій за програмою чорного та коричневого поясів. На підставі 
узагальнення результатів власних досліджень автором розроблені і 
впроваджені в практику спортивного тренування методичні рекомендації 
щодо вдосконалення спеціальної силової підготовки дзюдоїстів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. 

Ключові слова: спортивне тренування дзюдоїстів, спеціальна силова 
підготовка, етап спеціалізованої базової підготовки, техніка коричневого та 
чорного поясів. 

С о л о в е й А . В . С п е ц и а л ь н ь ї е с и л о в ь і е к а ч е с т в а 
дзюдоистов и их развитие на зтапе специализированной базовой 
подготовки. - Рукопись. 

Защищаются методология и средства совершенствования специальной 
силовой подготовки дзюдоистов на зтапе специализированной Є^азовой 
подготовки, которьіе основьіваются на показателях зкспертньїх оценок 
вьіполнения спортивной техники черного и коричневого поясов и показателях 
динамометрии при вьіполнении технических действий по программе черного 
и коричневого поясов. А также оптимальная структура соревновательного 
периода годичного цикла тренировок. 

Тренировочньїй процесе специальной силовой подготовки дзюдоистов 
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на зтапе специализированной базовой подготовки представлен автором как 
управляемая педагогическая система, Зафиксированьї количественньїе 
характеристики интегральньїх усилий дзюдоистов при вьіполнении 
технической программьі коричневого и черного поясов. Определен и 
зкспериментально доказан диапазон специальной силовой подготовки 
дзюдоистов, которьій характеризирует их готовность к зффективному 
освоєнню техники дзюдо на зтапе специализированной базовой подготовки. 

Анализ технического арсенала современной соревновательной 
деятельности квалифицированньїх дзюдоистов позволил внделить по 15 
основних техннческих действий для женщин и мужчин, которьіе часто ими 
используются. Девять из них с вьісокой зффективностью используют в 
соревновательньїх поєдинках и женщини и мужчини: Нагаі-§озЬі, Ьапе-
такікоші (подхват под одну, две ноги, подхват голенью); 0-исЬі-§агі (зацеп 
со середини); 8еоі-па§е, ірроп-зеоі-па§е (бросок через спину); Таі-оІозЬі, 
укі-\¥ага (передняя подножка); Тапі-оІозЬі (посадка под две ноги); ІісЬікі-
ІаозНі, о-зоіо-оІозЬі (задняя подножка); І ісЬітаїа (подхват со середини); 
ІісЬітаїа-зиказЬі (контрприйом на подхват со срединн); Уоко-оіозЬі (боковая 
посадка "бичок"). 

Анализ соревновательной деятельности квалифицированних дзюдоистов 
продемонстрировал, что в состав соревновательньїх действий входят 
технические действия из арсенала программн техники коричневого и черного 
поясов. Зто 15,81% от общего количества у женщин; 25% у мужчин. 
Зффективность вьіполнения технических действий у мужчин (26,02%) више, 
чем у женщин (15,10%). 

При организации зксперимента било сделано предположение о том, что 
разработанная модель специальной силовой подготовки дзюдоистов на зтапе 
специализированной базовой подготовки в предсоревновательном периоде, 
которая учитьівает технические действия за программой цветньїх поясов, 
улучшит зффективность освоєння техники дзюдо. 

Зкспериментальная проверка разработанной модели специальной 
силовой подготовки, которая учитьівает содержание технико-тактических 
действий за программой цветньїх поясов, доказала ее зффективность. 
Спортсмени зкспериментальной группи имели значимо вьіше (р<0,5) 
показатели специальной силовой подготовки. 

Сравнение показателей іуіатематического анализа зкспертньїх оценок 
качества вьіполнения технических действий свидетельствуют про значимо 
(р<0,5) лучшие показатели у спортсменов зкспериментальной группи. Зто 
подтвердило гипотезу о позитивной взаимосвязи специальной силовой 
подготовки и качества освоєння технических действий за программой 
цветньїх поясов. 

Предложенная методика содействует п о в н ш е н и ю технической 
подготовленности и улучшению основних показателей специальной силовой 
подготовленности дзюдоистов. Разработаньї количественньїе параметри 
планирования нагрузки могут использоваться во время тренировочньїх 
занятий по дзюдо со спортсменами разной квалификации. 
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На основаним обобщения результатов собственньїх исследований автором 
разработаньї и внедреньї в практику спортивной тренировки методические 
рекомендации по совершенствованию специальной силовой подготовки на 
зтапе специализированной базовой подготовки в предсоревновательном 
периоде. 

Ключевьіе слова: спортивная тренировка дзюдоистов, специальная 
силовая подготовка, зтап специализированной базовой подготовки, техника 
коричневого и черного поясов. 

8о1оуеу А. V. ТЬе рочуег циаііііез о ґ ^сіоіз із апсі іЬеіг 
с іеуеіортепі аі а зІа§е о ґ іЬе зресіаіігесі Ьазе ргерагаїіоп. -
Мапизсгірі. 

ТЬе іЬезіз ґог оЬіаіпіп§ іЬе Зсіепііґіс Бе^гее оґ Сапсіісіаіе оґ Зсіепсе іп 
РЬузісаІ Ейисаііоп апсі 8рогІ іп зресіаііу 24.00.01 - " О і у т р і с апсі Ргоґеззіопаї 
8рогІз". Ьуіу 8іаІе Іпзіііиіе оґ РЬузісаІ Сиііиге, Ьуіу, 2002. 

ТЬе теіИосіоІо§у апсі теапз оґрегГес(іп§ оґзресіаі ]исіоізіз ґогзе ргерагаїіоп 
Ьеауе Ьееп \Уогкес1 оиі аі іЬе зресіаіігесі Ьазе ргерагаїіоп з1а§е. ТЬеу аге Ьазесі 
оп іЬе рагатеїегз оґ іЬе ехрегі езіітаїіоп оґ зрогі іесЬпіс оґ Ьіаск апсі ЬГО\УП 

Ьеііз, оп тосііГісаІіоп оґргореПіез зкеіеіаі тизсіез ипсіег іпґіиепсе оґригрозеґиі 
рЬузісаІ ехегсізез. ТЬе теїЬосІісаІ гесоттепсіаііопз ґог регґесііп§ зресіаі ґогзе 
ргерагаїіоп оґ іЬе Зисіоізіз аі іЬе зіа§е оґ іЬе зресіаіігесі Ьазе ргерагаїіоп Ьауе 
Ьееп іпігосіисесі іпіо іЬе ргасіісе оґ зрогіз 1гаіпіп§. 

Кеу юогсіз: зрогіз ігаіпіп§ Зисіоізіз, зресіаі ґогсе ргерагаїіоп, зІа§е оґ іЬе 
зресіаіігесі Ьазе ргерагаїіоп, ІесЬпіс оґ Ьіаск апсі Ьго\уп Ьеііз. 

21. ФАЛЬКОВА Нагалія Іванівна. 
Ф і з и ч н а п і д г о т о в к а с т у д е н т о к е к о н о м і ч н и х 

с п е ц і а л ь н о с т е й з у р а х у в а н н я м їх м о р ф о ф у н к ц і о н а л ь н и х 
особливостей: Дис. . . канд. фіз. вих.: 24.00.02. - Львів, 2002. -
188 с. 

Дисертацію виконано в Донецькому національному 
університеті Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник — к.пед.н., доцент Рибковський А.Г. 

Ф а л ь к о в а Н.І . Ф і з и ч н а п і д г о т о в к а с т у д е н т о к 
е к о н о м і ч н и х с п е ц і а л ь н о с т е й з у р а х у в а н н я м їх 
морфофункціональних особливостей. Рукопис. 

Дисертація присвячена актуальній проблемі - дослідженню професійно-
прикладної підготовки студенток економічних спеціальностей з урахуванням 
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їх морфофункціональних особливостей в процесі фізичного виховання. У 
роботі розглядаються питання індивідуальної орієнтації, професійної 
придатності з погляду загальних і спеціальних здібностей, психолого-
педагогічні положення про розвиток особистості, базові завдання фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах, системний аналіз рухової 
активності людини з урахуванням типів статури. Формуванню та розвитку 
рухових якостей студенток сприяє виховання сенсомоторних здібностей. 
Звертається увага на методику розвитку фізичних якостей студенток 
економічних спеціальностей засобами фітнес-аеробіки. Запропоновано тест 
"шведська стінка", який дає можливість з високим ступенем вірогідності 
визначити рівень розвитку рухових здібностей та фізичних якостей; його 
можна застосовувати як спеціально підготовчу вправу у прикладній фізичній 
підготовці студентів. Результати, висновки та рекомендації дослідження 
впроваджені в практику навчального процесу з фізичного виховання вищих 
навчальних закладів та можуть використовуватися для підготовки 
спеціалістів широкого профілю. 

Ключові слова: профес ійно-прикладна фізична підготовка , 
морфофункціональні особливості, особистісні та фізичні якості студенток, 
економічні спеціальності. 

Ф а л ь к о в а Н.И. Ф и з и ч е с к а я подготовка студенток 
з к о н о м и ч е с к и х с п е ц и а л ь н о с т е й с у ч е т о м их 
морфофункциональньїх особенностей. Рукопись. 

Диссертация посвящена актуальной проблеме - исследованию 
профессионально-прикладной подготовки студенток зкономических 
специальностей с учетом их морфофункциональньїх особенностей в процессе 
физического воспитания . В работе рассматриваются вопросьі 
индивидуальной ориентации и профессиональной пригодности личности в 
контексте воспитания общих и специальньїх способностей в свете 
современньїх психолого-педагогических положений при реализации базових 
задач физического воспитания в вьісших учебньїх заведеннях. Использовался 
структурно-функциональньїй анализ двигательной активности студенток с 
учетом типа телосложения. Автор рассматривает морфологию телосложения, 
темперамент, двигательньїе качества и сенсомоторньїе способности с точки 
зрения их пригодности к профессиональной деятельности зкономиста. 
Повишенньїе требования в трудовой деятельности к сенсомоторной сфере 
данньїх специалистов обеспечиваются необходимостью сохранения 
умственной и физической работоспособности, у.мения накапливать, 
сохранять и зффективно реализовивать свой знергопотенциал, которьій 
складьівается из индивидуальной адаптации систем организма студенток и 
психологической предрасположенности качеств личности. Автором 
разработана методика развития специальньїх прикладних физических 
качеств и психомоторних характеристик систем организма студенток 
зкономических специальностей в учебном процессе по физическому 
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воспитанию. В ее основе лежит танцевальная азробика, которая представляет 
собой синтез музики и разнообразньїх общеразвивающих упражнений. 
Основной отличительной чертой использования азробньїх танцев в нашей 
работе является оригинальная программа специальньїх упражнений 
сенсомоторного характера, которая позволяет развивать специальную 
вьіносливость студенток зкономических специальностей , а также 
способность к ориентации в пространстве с сохранением равновесия и 
вьіполнять точньїе по силе, направленню и амплитуде движения. Результатьі 
исследований позволили определить, что стандартньїе методи, используемьіе 
длительное время по физическому воспитанию, теряют свою зффективность. 
Студентки, не получая новой двигательной и сенсомоторной информации 
на занятиях, постепенно теряют к ним интерес, меняется мотивация и 
снижается активность со сторони управляюіцего и управляемого звеньев в 
педагогической системе . Реализация педагогических принципов 
последовательности, постепенности в совокупности с новой информацией 
позволяет существенно повисить двигательную и сенсомоторную активность 
студенток по отношению к вьіполняемим упражнениям. Осуществление 
сознательного контроля над своими движениями откривает перед 
студентками возможности поиска резервов в зффективности и 
результативности виполняемьіх упражнений, связанньїх с развитием 
профессионально необходимих физических качеств. Анализ 
експериментальних данних показал, что при использовании специального 
комплекса физических упражнений в сенсомоторной сфере проявляются 
рациональньїе тенденции в реализации результатов. Виявлена тесная связь 
в комплексном развитии физических и сенсомоторньїх характеристик, 
определяющих содержание профессионально направленних двигательних 
способностей студенток зкономических специальностей. Организация 
учебного процесса с четким планированием характера физической нагрузки 
и ее влияния на с и с т е м и организма позволила оптимизировать 
взаимодействие характеристик структури двигательной активности 
студенток. Возникает кольцевая зависимость приспособительньїх реакций, 
когда функция изменяет структуру, а новая структура закрепляет 
функциональние изменения. Улучшение координации движений как фактора, 
обеспечивающего зкономичность и з ф ф е к т и в н о с т ь действия по 
пространственно-временннм и динамическим характеристикам, оказьівает 
существенное влияние на развитие профессионально важних физических 
качеств для зкономических специальностей в общей, координационной 
виносливости, ловкости и сенсорной чувствительности. Усиленце влияния 
функции сенсорних систем, благодаря их согласованной деятельности, 
позволяет существенно повисить зффективность управления в координации 
движений, лучше осознавать протекающие в ней процесси и сохранять 
положительние изменения на более длительное время. Студентки овладевают 
способностью воепроизведения с високой точностью освоенньїх 
профессионально направленних двигательних действий и осознанних 
сенсомоторньїх ощущений. В процессе зтой деятельности реализуются 



61 

основньїе педагогические принципи профессионального образования, 
которьіе являются основой формирования прикладних двигательньїх 
епособноетей и психофизических функций студенток зкономических 
с п е ц и а л ь н о с т е й . Основньїе р е з у л ь т а т и , в и в о д и и р е к о м е н д а ц и и 
исследования внедрени в практику учебного процесса по физическому 
воспитанию ряда вьісших учебньїх заведений и учебно-тренировочний 
процесе студенток, занимающихся спортивной азробикой. 

Ключевие слова: профессионально-прикладная физическая подготовка; 
морфофункциональние особенности; личностньїе и физические качества 
студенток; зкономические специальности. 

Раїкоуа N.1. саИізІЇїепісз оїЧЬе зїисіепіз оґ есопошісаі 
зресіаііїіез іп УІЄ\У оГ іЬеіг тогрІюГипсІіопаІ ґеаїигсй. ТЬе 
тапизсгірі. 

ТЬе іЬезіз із сіесіісаіесі Іо ап асіиаі ргоЬІет - гезеагсЬ оГргоГеззіопаі Ігаіпіп^ 
оГ іЬе зіисіепіз оґ есопотісаі зресіаііііез іп уіеш оГ іЬеіг тогрЬоГипсІіопаї 
Геаіигез іп іЬе Гіеісі оГ рЬузісаІ Ігаіпіп§. Іп іЬе \Уогк іЬе ргоЬІетз оГ регзопаї 
апсі ргоГеззіопаі огіепіаііоп, ргоГеззіопаі аріііисіе іп а сопіехі оГ депегаї апсі 
зресіаі аЬіІіІіез, рзусЬо1о§іса1-рес1а§о§іса1 сопсііііопз оГ іЬе регзопаїііу 
сіеуеіортепі, Ьазе ргоЬІетз оГ рЬузісаІ 1гаіпіп§ апсі ргоГеззіопаї-аррІіесі 
саІІізіЬепісз іп Ьі§Ьег есіисаііопаї іпзіііиііопз, зігисіигаїїу Гипсііопаї апаїузіз 
оГ а т о у і п § асііуііу оГ іЬе регзоп аге гаїесі іп УІЄ\У оГ Іурез оГ а Ьосіу Ьиіїсі. ТЬе 
аііепііоп Іо іЬе ргіпсіріез оГ сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ циаііііез о ґ іЬе зіисіепіз оґ 
есопотісаі зресіаііііез із §ІУЄП. ТЬе іезі "іЬе 8\уес1ізЬ \уаІ1" із оГГегесі, УУЬІСЬ 

опе \ У І І Ь а Ь і^Ь зсаіе оГ уегасіїу а11о\УЗ іо сіеіегтіпе а ІЄУЄІ оГ сіеуеіортепі оГ 
рЬузісаІ циаііііез, іі сап Ье изесі аз а зресіаііу - ргерагаїогу ехегсізе оГаррііесі 
саІІізіЬепісз оГіЬе зіисіепіз. ТЬе оиісотез , сопсіизіопз апсі гесоттепсіаііопз 
оГгезеагсЬез аге іпзегіесі іп ргасіісе оГесіисаііопаї ргосезз оГЬі§Ьег есіисаііопаї 
іпзіііиііопз. 

Кеу м>ог<іу. саІІізіЬепісз, тогрЬоГипсІіопаї Геаіигез, регзопаї апсі рЬузісаІ 
Яиаііііез, есопотісаі зресіаііііез. 

22. ШАНДРИГОСЬ Віктор Іванович. 
Комп'ютеризація праці вчителя фізичного виховання: 

Дис. . . канд. фіз. вих.: 24.00.02. - Львів, 2 0 0 2 . , - 2 4 5 с. 
Дисертацію виконано в Тернопільському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 
Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник — д.пед.н., професор Шиян Б.М. • 
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Ш а н д р и г о с ь В.І . К о м п ' ю т е р и з а ц і я праці вчителя 
фізичного виховання. - Рукопис. 

Об'єкт - професійна діяльність вчителя фізичної культури; мета -
обгрунтувати ефективність використання комп'ютера у підготовці вчителя 
фізичного виховання до уроку; методи - теоретичний аналіз і узагальнення 
літературних джерел, соціологічне опитування, біологічні методи, 
педагогічне тестування , педагогічні спостереження , педагогічний 
експеримент, математична статистика; новизна - розроблено комп'ютерну 
програму "Здоров'я дитини"; результати - розроблена комп'ютерна програма 
та методичні рекомендації впроваджені в практику роботи середніх 
загальноосвітніх шкіл та вищих учбових закладів; галузь - фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населення. 

Дисертація присвячена проблемі організації навчальної роботи вчителя 
фізичної культури за допомогою комп'ютерної технології . У роботі 
розглядаються питання змісту комп'ютерних технологій у галузі фізичної 
культури, методів визначення фізичного стану молодших школярів та 
алгоритми розробки оціночних шкал. 

Розроблено комп'ютерну програму "Здоров'я дитини". У ході роботи 
виявлено нові дані про рівень фізичного стану учнів молодшого шкільного 
віку Тернопільської області. На основі одержаних результатів розроблено 
регіональні оціночні шкали фізичної підготовленості для учнів 7-10 років 
Тернопільської області. Ефективність рекомендацій комп'ютерної програми 
обґрунтовується результатами педагогічного експерименту. Рекомендації 
комп'ютерної програми "Здоров'я дитини" дозволили якісно підвищити 
рівень фізичного стану у молодших школярів. 

Ключові слова: організація навчальної роботи вчителя фізичної культури, 
фізичний стан молодших школярів, комп'ютерна програма, оціночні шкали. 

Шандригось В.І . Компьютеризация труда учителя 
физического воспитания. - Рукопись. 

Обьект - профессиональная деятельность учителя физической культури; 
цель - обосновать зффективность использования компьютера в подготовке 
учителя физического воспитания к уроку; методи - теоретический анализ 
литературньїх источников, социологическое опрашивание, биологические 
методи, педагогическое тестирование, педагогические наблюдения, 
педагогический експеримент, математическая статистика; новизна -
разработана компьютерная программа "Здоровье ребенка"; результати— 
разработанная компьютерная программа и методические рекомендации 
введени в практику работи средних общеобразовательньїх школ и висших 
учебннх заведений; область - физическая культура, физическое воспитание 
разннх групп населення. 

Диссертация посвящена проблеме организации учебной работьт учителя 
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физической культурні с помощью компьютерной технологии. В работе 
рассматриваются вопросьі содержания компьютерньїх технологий в области 
физической культурьі, методов определения физического состояния младших 
школьников и алгоритмов создания оценочньїх шкал. 

Разработана компьютерная программа "Здоровье ребенка", которая 
рекомендует учителю физической культури перспективное и оперативное 
планирование учебного материала; предлагает комплекс средств и методов 
физического воспитания младших школьников для школ, которие находятся 
на чистой и загрязненной радионуклидами территориях; алгоритми 
определения и оценки физического состояния младших школьников; 
рекомендации относительно дозирования нагрузки в зависимости от уровня 
физического состояния младших школьников; руководящие документи в 
отрасли образования, физической культури и спорта; инструктивно-
методические материали по физическому воспитанию. Программа 
предназначена для использования как в зкологически чистих регионах, так 
и в зонах радиационного загрязнения. 

В ходе работи вьіявлени новие данние об уровне физического состояния 
учеников младшего школьного возраста Тернопольской области. 

Сравнение показателей физического здоровья учеников младшего 
школьного возраста территории радиационного загрязнения Тернопольской 
области с показателями школьников других загрязненних территории 
Украини свидетельствует о том, что в целом школьники нашего края имеют 
более вьісокие показатели физического здоровья, чем ученики зтого же 
возраста Винницкой и Житомирской областей, по они ниже, чем показатели 
учеников из чистих территорий. Сравнительний анализ показателей 
физического состояния учеников младшего школьного возраста чистой 
территории Тернопольской области и показателей школьников других 
областей Украини определил, что в целом школьники нашего края имеют 
худшие показатели (за исключением периметра грудной клетки, бега на ЗО, 
1000 м и подтягивания). 

Анализ результатов тестирования физической подготовленности 
первоклассников обнаружил средний уровень развития физических качеств. 
Практически все результати, за исключением сгибания и разгибания рук в 
упоре лежа на полу, находятся в границах 1-3 баллов. На основе полученних 
результатов разработани оценочньїх шкали физического развития и 
физической подготовленности для учеников 7-10 лет Тернопольской области. 

Зффективность рекомендаций компьютерной программн обосновнвается 
результатами педагогического зксперимента. Рекомендации компьютерной 
программн "Здоровье ребенка" позволили качественЬо повисить уровень 
физического состояния младших школьников. 

Компьютерная программа "Здоровье ребенка" позволила улучшить 
процесе физического воспитания школьников. Применение 
зкспериментальной методики практически по всем показателям (Р<0,05) 
обеспечило достижение первоклассниками гигиеничного нормативе 
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физической подготовленности (5 баллов). Наибольшие сдвиги 
зафиксированн в развитии таких физических качеств, как вьіносливость (в 
мальчиков улучшнлась на 16,85%, у девочек - на 14,84%), скоростно-силовьіе 
возможности (10,72 и 11,96%), скорость (9,41 и 8,41%) и ловкость (5,99 и 
6,74%). 

Уровень соматического здоровья, по шкале ранжирования 
Г.Л. Апанасенка, в начале зксперимента у детей зкспериментальной группьі 
оценивался как низкий, после зксперимента у мальчиков - как средний, у 
девочек - ниже среднего. Прирост общей суммьі баллов у мальчиков 
составлял 3,34 балла, у девочек - 2,4 балла. 

Основньїе результати исследования внедреньї в практику работьі 
общеобразовательньїх школ. 

Ключевьіе слова: организация учебной работьі учителя физической 
культури, физическое состояние младших школьников, компьютерная 
программа, оценочньїе шкали. 

8Ьап(ігу§08 У.І. Согприіегігаїіоп оґ рЬузісаІ ейисаііоп 
ІеасЬег асїіуііу. - Мапизсгірі. 

Окуесі - ргоґеззіопаї асііуііу оґ рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬег асііуііу; іезі 
оЬуесІіуе - зиЬзІапІіаІе еГґесІіуепезз иіііігаїіоп оґ сотриіег аі ргерагаїіоп Гог 
рЬузісаІ есіисаііоп ІеасЬег асііуііу Іо Іеззоп; теїЬосІз - іЬеогеїісаІ апаїузіз апсі 
§епега1ігаІіоп оґ іЬе ауаіІаЬІе зоигсез, зосіоіо^ісаі циезііопіп^, Ьіо1о§у теїЬосІ, 
рес1а£о§іса1 Іезііпв, рес1а§о§іса1 оЬзегуаІіоп, рес!а§о§уса1 ехрегітепі, теїЬосІз 
оґтаїетаї іса і зіаіізісз; зсіепііґіс поуеііу - іЬе иза§е оґіЬе сотриіег рго^гат " 
СЬіїсІ НеаІіЬ "; гезиііз - іЬе та іп гезиііз оґіЬе іпуезіі§аііоп Ьеу а Ьееп, іпзегіесі 
іп ргасіісе оґ зесопсіагу зсЬооїз; агеа - РЬузісаІ Сиііиге, РЬузісаІ есіисаііоп оґ 
сііґґегепі рориіаііоп £гоирз. 

ТЬе іЬезіз із сіесіісаіесі іо іЬе ргоЬІет оґ ог§апігаііоп оґ а ІеасЬег оґ рЬузісаІ 
сиііиге асііуііу \ У І І Ь іЬе Ьеір оґсотриіег іесЬпоІоду. Іп іЬе іЬезіз іЬе ргоЬІетз 
оґ іЬе сопіепіз оґ іЬе зсЬооІ рго§гатз іп рЬузісаІ 1гаіпіп§, пе\у рес1а§о§іса1 
ІесЬпо1о§іез іп іЬе ґіеісі оґ рЬузісаІ сиііиге, теїЬосІз оґ сіеґіпіііоп оґ рЬузісаІ 
ргітагу зсЬооісЬіісігеп Ьауе Ьееп апаїузесі. 

Оигіп§ іЬе іпуезіідаїіоп пе\у сіаіа аЬоиІ іЬе ІЄУЄІ О Ґ рЬузісаІ сопсііііоп оґ іЬе 
зсЬооісЬіісігеп оґТегпорої ге§іоп Ьауе Ьееп оЬіаіпесІ. Оп іЬе Ьазіз оґіЬе оЬіаіпесі 
гезиііз іЬе еуаіиаііоп зсаіез оґ рЬузісаІ ргерагасіпезз оґ зсЬооісЬіісігеп а§ес1 7-
10 Тегпорої ге§іоп Ьауе Ьееп \уогкесі оиі. 

ТЬе еґґісіепсу оґ іЬе §иіс1е1іпе5 оґ іЬе сотриіег рго§гат із зиЬзіапііаіесі Ьу 
іЬе гезиііз оґресіа^одісаі ехрегітепі. ТЬе иза§е оґіЬе сотриіег рго§гат " СЬіїсІ 
НеаІіЬ " Ьаз а11о\уе<І Іо гаізе§ іЬе ІЄУЄІ О Ґ рЬузісаІ зІаЬе (сопсііііопз) оґ ргітагу 
зсЬооІ риріїз. 

ТЬе та іп гезиііз оґ іЬе іпуезіі^аііоп Ьеуа Ьееп, іпзегіесі іп ргасіісе оґ 
зесопсіагу зсЬооїз. 

Кеу ч/огсІ$: ог§апІ2аІіоп оґ есіисаііопаї асііуііу оґ рЬузісаІ ІеасЬег, рЬузісаІ 
сопсііііоп, сотриіег рго§гат, еуаіиаііоп зсаіез. 
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23. ЯН Цзінь Тянь. 
Вдосконалення техніки виконання стрибків у довжину 

на основі моделі "подвійного відштовхування": Дис. . . канд. 
фіз. вих.: 24.00.01. - Львів, 2002. - 162 с. 

Дисертацію виконано у Харківській державній академії 
фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту. 

Науковий керівник — к.пед.н., доцент Сутула В.О. 

Ян Цзинь Тянь. Вдосконалювання техніки 
виконання стрибків у довжину на основі моделі 
"подвійного відштовхування". Рукопис. 

У дисертації проаналізовані біокінематичні принципи побудови стрибків 
у довжину з розбігу. Подано характеристику трьох моделей техніки стрибків: 
бігової, силової, подвійного відштовхування. Вказано на взаємозв'язок між 
біокінеМатичними параметрами руху спортсменів та змагальним результатом. 
Побудовано математичну модедь стрибка в довжину та на "її основі 
розроблено спеціальні номограми, що відтворюють зв'язок між кутом 
вильоту, швидкістю розбігу та дальністю стрибка. Виокремлено кореляційні 
залежності між дальністю стрибка і біокінематичними параметрами, що є 
визначальними для заключної частини розбігу. Показано, що техніка 
виконання стрибків у довжину у чоловіків і жінок, враховуючи подібність 
біомеханіки побудови змагальної вправи, грунтується на різних 
системоутворювальних чинниках. 

Ключові слова: стрибок у довжину, техніка, біокінематичні показники, 
математична модель, номограма. 

¥ап§ Лп Тіап. Ішргоуешепі: оґ їЬе ехесиїіоп ІесЬпіцие оГ 
1оп§ . іитр Ьазесі оп "сІоиЬІе ризЬ а\уау " т о й е і . Мапизсгірі. 

ТЬе іЬезіз аге сопзісіегесі Ьіосіпетаїісз ргіпсіріез оґ1оп§.]итр сопзігисііоп. 
ТЬе сЬагасІегізІіс оґіЬгее тосіеіз оґіЬе ІесЬпіяие оґіоп§.(итр із §ІУЄП: гасіп§, 
ро\уег, «ІоиЬІе ризЬ а\уау. ТЬе іпіеггеіаііоп ЬеІ\уееп Ьіосіпетаїісз рагатеїегз 
оґ тоуетеп і оґіЬе зрогізтеп апсі сотреііііуе гезиіі із ЗЬО\УП. ТЬе таїЬепіаІісаі 
тосіеі оґа іоп£]итр із сопзігисіесі апсі іЬе зресіаі <ііа§гат геґіесііп^ іпіегасііоп 
ЬЄІХУЄЄП а сотег оґ а іаке оґґ, зреесі оґ Іаке оґґ апсі гап§е оґ а і и т р аге сіеуеіоресі 
оп ііз Ьазіз. А питЬег оґсоггеіаііоп сіерепсіепсез Ьеїлуееп гап§е оґ а ] и т р апсі 
Ьіосіпетаїісз рагатеїегз с1езсгіЬіп§ а Гіпаі рагі оґзіагі із аііосаіесі. I I із ЗЬО\УП, 

іЬаІ іЬе ехесиїіоп ІесЬпіяие оґ іоп§ ,]итр оґ іЬе т е п апсі теотеп із Ьазесі оп 
сііґґегепі зізіет-ог^апіге ґасіогз, аі аіі гезетЬІапсе оґЬіо-тесЬапісз сопзігисііоп 
сотреііііуе ехегсізе. 
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Кеу мгогііз: 1оп§ _)итр, ІесЬпіцие, Ьіосіпетаїісз рагатеїегз, таїЬетаїісаІ 
тосіеі, пото§гат . 

Ян Ц з и н ь Тянь. С о в е р ш е н с т в о в а н и е техники 
вьтполнения прьіжков в длину на основе модели "двойного 
отталкивания". Рукопись. 

В диссертации рассмотреньї биокинематические принципи построения 
прьіжков в длину с разбега. Дана характеристика трех моделей техники 
прьтжков: беговой, силовой, двойного отталкивания. Показана взаимосвязь 
между биокинематическими параметрами движения спортсменов и 
соревновательньїм результатом. Построена математическая модель прьіжка 
в длину и на ее основе разработаньї специальньїе номограммьі, отражающие 
связь между углом вьілета, скоростью разбега и дальностью прьіжка. 
Вьіделен ряд корреляционньїх зависимостей между дальностью прьіжка и 
биокинематическими параметрами, характеризующими заключительную 
часть разбега. Показано, что техника вьіполнения прьіжков в длину у мужчин 
и женщин, при всей сходности биомеханики построения соревновательного 
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