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ВСТУП
Третій рік поспіль у Львівському державному інституті фізичної культури
Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту діє
спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та
спорту за спеціальностями: 24.00.01 - Олімпійський та професійний спорт; 24.00.02
- Фізична культура, фізична підготовка різних груп населення.
Всього за ці роки захищені 63 кандидатські дисертації (табл.), які були
виконані у 24 вищих навчальних закладах України. Дисертанти представляли
19 міст України, в т. ч. Київ, Львів, Вінницю, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя,
Кіровоград, Луцьк, Миколаїв, Суми, Тернопіль, Харків, Чернігів та ін. Одна робота
виконана громадянином Китаю.
З усіх розглянутих дисертацій (63) тільки три (4,7%) (О.В. Горбенко (Харків),
Ян Цзінь Тянь (Харків) та В.І. Філінков (Краматорськ)) виконані російською мовою.
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.
Таблиця
Кількісні показники захистів дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 35.829.01
Львівського державного інституту фізичної культури (2001-2003
рр.)
Р ік
2001
2002
2003

Захищено
дисертацій
19
23
21

в т.ч. за
спеціальностями
9
10
17
6
3
18

Аналіз останніх трьох років свідчить про істотне зниження частки робіт,
присвячених актуальним проблемам теорії і методики спорту. Водночас, хочеться
більшої віддачі від робіт, які стосуються тематики фізичного виховання й фізичної
культури загалом.
Впродовж 2003 року у Львівському державному інституті фізичної культури
відбулися захисти 21 дисертації. Найбільше - по 3 роботи рекомендували
Харківська державна академія фізичної культури та Львівський державний інститут
фізичної культури, решту - ще 13 вищих навчальних закладів України. 10 робіт
представлено жінками.
Середній вік тих, хто захистив дисертації, становить 38,5 років. Наймолодшим
серед дисертантів виявилася Ольга Боровська (26 років), найстаршим Володимир
Філінков (68 років).
Силами дисертантів загалом опубліковано 260 праць, що в середньому на
одну особу становить 12,4 публікацій. При цьому найбільша кількість дорівнювала
31 (В. Філінков), найменша - 5 (С. Сембрат).
Наукове керівництво захищених дисертацій здійснювали провідні вчені в
галузі фізичної культури і спорту, серед яких особливо плідно у 2003 році

працювали професори А.С. Ровний, О.С. Куц,
Р.Т. Раєвський, О.М. Жданова, Л.В. Волков та ін.

Т.Ю. Круцевич,

Б.М. Шиян,

Важливу роль в атестаційному процесі виконують офіційні опоненти. У
2003 році під час засідань спеціалізованої вченої ради ЛДІФК 33 науковці
України виступали в якості офіційних опонентів. Серед них висококваліфіковані
й досвідчені українські вчені — професори Богдан Шиян (Тернопіль), Едуард
Вільчковський (Львів), Тетяна Вісковатова (Одеса), Леонід Сергієнко (Миколаїв),
Валентин Язловецький (Кіровоград), Георгій Ложкін (Київ), Андрій Нісімчук
(Луцьк), Олег Камаєв (Харків), Станіслав Канішевський (Київ), Юрій Бородін
(Київ), Валерій Романенко (Донецьк), Сергій Єрмаков (Харків), Богдан Мицкан
(Івано-Франківськ) та ін.
Спеціалізована вчена рада та ректорат Львівського державного інституту
фізичної культури щиро гордиться тими, хто успішно захистив у 2003 році
кандидатські дисертації у Львові, й сподівається на подальший науковий успіх
кожного. Віримо, що традиції львівської наукової школи, авторитетної іменами
таких вчених як Арам Тер-Ованесян, Микола Теппер, Володимир Заціорський,
Вадим Запорожанов, Сергій Неверкович, Галина Сафронова, Богдан Шиян,
Едуард Вільчковський, Олександр Куц, Олег Гринів, Ігор Заневський, Віктор
П'ятков та чимало інших, будуть розвиватися, а слава примножуватиметься.
У цьому покажчику подано бібліографічну інформацію про
кандидатські
дисертації, захищені у 2003 році у спеціалізованій
вченій раді
Львівського
державного інституту фізичної культури. Перелік подано за алфавітним порядком
прізвищ їх авторів. Анотації представлено українською, російською та англійською
мовами.
Сподіваємося, що цей покажчик буде корисніш для викладачів вищої школи
України, молодих дослідників, аспірантів і магістрів, організаторів
спортивнофізкультурного руху 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.
б грудня 2003 року
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1. Б о р щ о в С е р г і й М и к о л а й о в и ч .
П с и х о ф і з и ч н а підготовка юних гімнастів: Дис... канд. фіз. вих.:
2 4 . 0 0 . 0 1 . - Л ь в і в , 2 0 0 3 . - 2 1 1 с.
Дисертацію
виконано
у
Слов'янському
державному
педагогічному
університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: к. психол. н., доцент Чорнобровкін В.М.
Офіційні опоненти: д.пед.н., проф. Сергієнко Л.П.; к. пед. н., доц. Петренко К.Г.
Провідна установа. Тернопільський державний педагогічний університет
імені
Володимира
Гнатюка.
Борщов С.М. Психофізична підготовка юних гімнастів. - Рукопис.
В дисертації здійснено дослідження, яке полягає в удосконаленні і обгрунтуванні
змісту і структури системи тестування психофізичної підготовленості юних гімнастів на
етапі початкової підготовки; удосконаленні методики психомоторного тестування юних
гімнастів для виявлення їх психофізичної підготовленості; удосконаленні методики
загальнофізичної підготовки юних гімнастів; розробці програми і методики спеціалізованого психофізичного тренінгу юних гімнастів.
Мета дослідження - підвищення ефективності психофізичної підготовки юних
гімнастів на етапі початкової спортивної підготовки.
Об'єкт дослідження - система фізичної підготовки юних гімнастів. Предмет
дослідження - психофізична підготовка юних гімнастів на етапі початкової спортивної
підготовки. Наукова новизна роботи полягає в тому, що:
- запропоновано і обґрунтовано склад і структуру системи тестування психофізичної
підготовленості юних гімнастів на етапі первинного відбору;
- уточнено і удосконалено методики психомоторного тестування юних гімнастів для
виявлення їх психофізичної підготовленості
Ключові слова: спортивна гімнастика, юні гімнасти, психофізична підготовка,
психофізична підготовленість, первинний відбір, критерії відбору, діагностика юних
гімнастів, психофізичний тренінг.
Борщев С.М. Психофизическая подготовка юньїх гимнастов. - Рукопись.
В диссертации проведено исследование, которое заключается в совершенствовании и
аргументации содержания и структури системи тестирования психофизической
подготовленности юних гимнастов на зтапе начапьной поДготовки; совершенствовании
методики психомоторного тестирования юньїх гимнастов для виявлення их
психофизической подготовленности; совершенствовании методики общефизической
подготовки юньїх гимнастов; разработке программи и методики специализированного
психофизического тренинга юних гимнастов.
Цель исследования - повьішение зффективности психофизической подготовки юньїх
гимнастов на зтапе начальной спортивной подготовки.
Обьект исследования - система физической подготовки юних гимнастов. Предмет
исследования - психофизическая подготовка юних гимнастов на зтапе начальной
спортивной подготовки.
В первом разделе "Особенности психофизической подготовки юньїх гимнастов"
освещено состояние разработки проблеми в научно-мегодической
литературе.
Способности личности составляют сложную систему свойств, которие имеют
з

иерархическую структуру, находятся в постоянном развитии и обусловленьї
наследственнмми факторами, влиянием средьі, обучением и спортивной деятельностью.
Во втором разделе "Методика и организация исслєдования психофизической
подготовленности юньїх гимнастов" описано методику зкспериментальной части работьі,
обосновьівается система взаимодополняющих методов исслєдования, адекватних о&ьекту,
предмету, цели и задачам исслєдования. Разработанная методика позволила с достаточной
точностью зафиксировать релевантньїе к заданиям исслєдования показатели, достигнуть
цели работьі, обеспечить необходимую достоверность результатов и вьіводов диссертации.
В третьем разделе "Характеристика психофизической подготовленности юних
гимнастов на зтапе предварительного отбора" приведеньї результати обследования 420
младших школьников общеобразовательних школ городов Донецкой и Харьковской
областей - кандидатов в группн начальной подготовки по спортивной гимнастике.
В четвергом разделе "Зкспєриментальное обоснование методики развития
психофизических качеств юних гимнастов на зтапе начальной подготовки" изложени
методики развития психофизических качеств юних гимнастов. Согласно заданиям
исслєдования разработана и внедрена программа и методика специализированного
психофизического тренинга юньїх гимнастов на основе обгединения рациональньгх и
суггестивньїх влияний на личность.
В пятом разделе "Анализ и обобщение результатов исслєдования психофизической
подготовки юньїх гимнастов" приведеньї и проанализировани результати формирующего
зксперимєнта в фуппах начальной подготовки гимнастов.
Важним для практики учебно-тренировочного процесса является то, что в диссертации
разработана зффективная методика отбора юньїх гимнастов на основе антропометрических
и физиологических показатєлей, показателей физического развития, личностньїх свойств и
двигательной подготовленности; разработана система текущего конггроля за различними
сторонами подготовленности юних гимнастов; разработана комплексная оценка
спортивной пригодности, позволяющая прогнозировать успешность тєхничєского
совершенствования юних спортсменов; предложена программа специализированного
психофизического тренинга для юньїх гимнастов.
Ключевьіе слова: спортивная гимнастика, юньїе гимнасти, психофизическая
подготовка, психофизическая подготовленность, первичньїй отбор, критерии отбора,
диагностика юньїх гимнастов, психофизический тренинг.
В О Г І З С Ь О У 8-М. РзусЬорЬізісаІ Ігаіпіп§ о^ипіог ^ушпахіз. - Мапизсгірі.
ТЬе геяеагсЬ, \УЬІСЬ 1іе5 іп іЬе регґесйоп апсі зиЬзіапйайоп оґ іЬе сопіепі апсі ягисіиге оґ
(Ье 8у8іет оГ іехсіпд оґ іЬє рвусЬо-рЬувісаІ геа<3іп£ о? йіе уоип§ §утпа<,і8 аі іЬє 5(а§е оґ іНеіг
ргішагу ргерагайоп, іЬе регґесйоп оґ іЬе теЙіскІ8 оГ ІІіе рзусЬо-тоІог іезйп§ оґ іЬе уоип£
£утпаз($
(Ье а і т оГ с1І5СОУегіп§ [Ьеіг рііузісаі геасііпезз, іЬе регіесйоп оґ іЬе тейкхів оГ
іЬе §епега1 рЬізісаІ регґесйоп оГ Йіе уоип§ §утпа8і8, сЬе \¥огкіп§ оиі оґ іЬе рго^гатте апії
іесЬпіяие оґ іЬе 8ресіа1іге<1 рзусЬо-рЬузісаІ ігатіп§ оґ Йіе уоип§ §утпа8і8 Ьаз Ьееп саггіоі оиі
ІП Й1Є £ІУЄП Й1Є8І8.
ТЬе а і т оґ гевеаісЬ І8 (Ье ирржііпб оґ СЬе еґґісіепсу оґ Ле рзусЬо-рЬузіса! геас1іпе88 оґ іЬе
уоип§ §утпазі8 аі іЬе 8Іа§е оґ іЬе ргішагу зрогйп§ ргерагайоп.
ТЬе оЬ^есІ оґ гевеагсЬ І8 іЬе 8у8Іет оґ іЬе рЬузісаІ ргерагайоп оґ Йіе уоип§ §утпа8І8.
ТЬе зи^есі оґ гевеагсЬ І8 іЬе рхусЬо-рЬузісаІ ргерагайоп оґ іЬе уоип§ §утпа8і8 аі іЬе зіа^е
оґ іЬе ргішагу зро«іп£ ргерагайоп
Кеу мопк: зрогіз £утпазйс8, іипіог §утпа$[5, рзусЬо-рЬузісаІ ргерагайоп, рзусЬорЬузісаІ геасііпезз, ргішагу зеїесйоп, сгіїегіа оґ зеїесйоп, діа§;по5ЙС5 оґ Йіе ^ипіог £утпах(5,
р8усЬо-рЬу8іса1 сгаіпіп§.
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2. Б о р о в с ь к а О л ь г а В а с и л і в н а .
С п і в в і д н о ш е н н я н а ц і о н а л ь н и х та і н т е р н а ц і о н а л ь н и х т е р м і н і в у галузі
ф і з и ч н о ї к у л ь т у р и та с п о р т у : Д и с . . . канд. фіз. вих.: 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в ,
2 0 0 3 . - 2 3 5 с.
Робота
виконана
у Львівському
державному
інституті
фізичної
культури
Державного
комітету
України з питань фізичної
культури
і
спорту.
Науковий керівник д. філол. н. професор Денисенко С.Н.
Офіційні опоненти - д.пед.н. професор Шиян Б.М.; к.і.н., доцент Якимович Б.З.
Провідна установа - Харківська державна академія фізичної культури.
Боровська О.В. Співвідношення національних та інтернаціональних термінів у галузі
фізичної культури та спорту. - Рукопис.
Дисертація присвячена проблемі формування термінологічної системи галузі фізичної
культури та спорту, визначення співвідношення національних та інтернаціональних
термінів у спортивній термінології. Проаналізовано шляхи поповнення термінологічної
системи галузі з власних, автентичних джерел та за рахунок іншомовних запозичень.
Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській термінології
галузі фізичної культури та спорту становить відповідно 30% (національні, автентичні) до
70% (інтернаціональні, запозичені). Окреслено подальші тенденції та перспективи
розвитку, стандартизації та уніфікації української термінології галузі фізичної культури та
спорту.
Метою дослідження було визначити співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській термінології галузі фізичної культури та спорту, описати
сучасний стан термінологічної системи галузі та окреслити шляхи та перспективи її
поповнення та збагачення. Об'єкт дослідження - українська термінологія галузі фізичної
культури та спорту. Предмет дослідження - національний та інтернаціональний аспекти в
українській термінології галузі фізичної культури та спорту. Наукова новизна одержаних
результатів: вперше зроблено комплексний науковий аналіз процесу розвитку та
формування української термінології галузі фізичної культури та спорту, визначено
основні екстра- та інтралінґвістичні чинники впливу на терміносистему; проаналізовано
автентичні та інтернаціональні шляхи творення спортивних термінів; визначено
співвідношення національних та інтернаціональних термінів у галузі фізичної культури та
спорту.
Ключові слова: галузь фізичної культури та спорту, галузева термінологічна система,
термінологічна система галузі фізичної культури та спорту, національні терміни,
інтернаціональні терміни, стандартизація.
Боровскаи О.В. Соотношение национальньїх и интернациональньїх терминов в
украинской терминологии отрасли физической культурьі и спорта. - Рукопись.
Диссертация посвящена проблеме формировапия терминологической системи отрасли
физической культури и спорта, определению соотношения национальньїх и
интернациональньїх терминов в спортивной терминологии. Проанализированьї пути
пополнения терминологической системи отрасли из аутентичних источников и за счет
иноязичньїх злементов. Соотношение национальньїх и интернациональньїх терминов в
украинской терминологии отрасли физической культури и спорта составляет 30%
(национальние, аутентичньїе) к 70% (интернациональние, иноязнчние). Определени
тенденции и перспективи развития, стандартизации и унификации украинской
терминологии отрасли физической культури и спорта.
•
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Ключевьіе слова: отрасль физического воспитания и спорта, отраслевая
терминологическая система, терминологическая система отрасли физического воспитания
и спорта, национальньїе терминьї, интернациональньїе терминьї, сгандартизация.
Вогоуя'ка О.У. ТЬе соггеїаііоп оґ паїіопаї апсі іпіегпаїіопаї Іегтя іп ІЛааіпіап Іегтіпо1о§у
оґ рЬуяісаІ сикиге апд яроп ґіеісі. - Мапиясгірі.
ТЬе Леяія ґог сапсіісіаіе Йе§гее іп рЬуяісаІ есіисаііоп апсі 5роп яеагсЬіп§ іп ярссіаку
24.00.02 - РЬуяісаІ сиііиге, рЬуяісаІ есіисасіоп оґ діГГегепі рориіаііоп £гоиря. - Ь'УІУ Зіаіе
Іпяіііиіе оґ рЬуяісаІ Сикиге, Ь'УІУ, 2003.
ТЬе іЬеяія ія сіеуосесі Ш іЬе ргоЬіеш оґ ІІкгаітап ГегтіпоІо§у оГ рЬуяісаІ сиітге апсі ярогі
ґіеШ сіеуеіортепі; сіесегтіпаїіоп оґ паїіопаї апсі іпіегпаїіопаї Іегтя соггеїаііоп іп ярогі
іегтіпо1о§у. ТЬе ітрогіапсе оґ іЬе \Уогк Ііея іп іЬе тосіегп ІЛааіпіап іегтіпоіо^у оґ рЬуяісаІ
сиііиге апсі яроп ґіеісі геяеагсЬ її Ьая Ьееп апаїугесі іЬе \уауя оГ іЬе ґіеісі іегтіпоіо§ісаі яуяіет
епгісЬшепІ ґгот огі§іпа! апсі іпіегпаїіопаї яоигсея. її геуеаіз іЬе тесЬапіятя оГ іЬе ІЛааіпіап
Іегшіпоіодісаі Ьиі1сііп§ іп іЬе ярогі Іегтіпоіо^у, такіп§ рояяіЬІе Іо яЬаре гаїЬег ОЬ]ЄСІІУЄ
арргоасЬ (о оріітігаїіоп апсі яіапсіагсіі/аііоп оґ {Ьія Іегтіпо1о§іса1 яуяіет апсі рготоіея оріітаї
Ьиікііп§ ир оґ іЬе ІЛааіпіап яропіп§ ІегтіпоІо§у, іакіп§ іпю сопяісіегаїіоп іЬе ехрегіепсе оґ іЬе
іаг§еі іапрт^е.
ТЬе согтеїаііоп ЬЄІ\УЄЄП іегшя ХУІІЬ ІЛааіпіап апсі ґогеі§п огірп ія ассогсііп£Іу 30%
(паїіопаї) Іо 70% (іпіегпаїіопаї). її Ьая Ьееп сіеіегтіпесі іЬе ґигіЬег Іепсіепсіея апсі ргояресія оґ
ІЛааіпіап Іегтіпо1о$>у оґ рЬуяісаІ сикиге апсі ярогі ЯеМ сіеуеіортепі, яіапсіагсіігаїіоп апсі
погтаіігаїіоп.
ТЬе аіш оґ іЬе геяеагсЬ ія Іо сіеіегтіпе іЬе соггеїаііоп ЬЄІ\УЄСП іегтя шііЬ ІЛааіпіап апсі
іпіегпагіопаї огі^іп, іо апаїуге іЬе ргеяепі яіаіе оґ Іегтіпо1о§іса1 яуяіеш апсі ю сіеясгіЬе іЬе \уауя
оґ іія епгісЬшепІ.
ТЬе Іаякя оґ іЬе геяеагсЬ:
- То апаїуге іЬе ргосеяя оґ сіеуеіортепі апсі ґ о г т т § оґ ІЛааіпіап Іегтіпо1о§у оґ рЬуяісаІ
сиііиге апсі яроп ґіеісі.
- То апаїуге іЬе и/ауя оґ іЬе їїекі іегтіпо1о§іса1 яуяіет епгісЬтепі ґгот огі^іпаї апсі
іпіегпаїіопаї яоигсея.
- То сіеіегтіпе іЬе соггеїаііоп Ьеішееп іегтя \УІІЬ ІЛааіпіап апсі іпіегпаїіопаі огіаіп.
- То сіеГіпе іЬе ГипЬег іепсіепсіея апсі ргояресія оГ ІЛааіпіап іегтіпо1о§у оГ рЬуяісаІ сиііиге
апсі яроп Гіеісі сіеуеіортепі, яіапсіагсіігаїіоп апсі ипіґісаііоп.
ТЬе оЬ]есІ оГ іЬе геяеагсЬ ія ІЛааіпіап іегтіпоіо^у оґ рЬуяісаІ сиііиге апсі ярогі ґіеМ. ТЬе
яи^есі оґ іЬе геяеагсЬ ія паїіопаї апсі іпіегпаїіопаї аяресія іп ІЛааіпіап Іегтіпоіо^у оґ рЬуяісаІ
сиііиге апсі яроп ґіеісі.
Уагіоия теїЬосія Ьауе Ьееп ияесі іп іЬе геяеагсЬ: іЬе таіп опе Ьая Ьееп апаіугея оґ ясіепіііїс
Іііегаїиге яоигсея, апаїуіісаі-сіеясгірііуе теїЬосі, сотрагаїіуе, теїЬсхі, яуяіетаїісаі арргоасЬ.
8сіепгійс поуеііу оґ іЬе геяиіія:
- її Ьая Ьееп ґиШПесІ ґог іЬе ґігяі Ііте іЬе сотріех ясіепііґіс апаїуге оґ іЬе ргосеяя оґ
сіеуеіортепі апсі ґогтіп§ оґ ІЛааіпіап Іегтіпо1о§у оґ рЬуяісаІ сиііиге апсі ярогі ґіеісі.
- її Ьая Ьееп сіеіегтіпесі таіп ехіга- апсі іп<га1іп§иізііс ґасіогя \УЬІСЬ іпґіиепсесі іЬе
1егтіпо1о§іса1 яуяіет.
- її Ьая Ьееп сіеіегтіпесі іЬе соїтеїаііоп ЬеІ\уееп Іегтя \УІІЬ ІЛааіпіап апсі іпіегпаїіопаї огі§іп.
- її Ьая Ьееп сІеГіпес! іЬе ґигйіег іепсіепсіея апсі ргояресія оґ ІЛааіпіап ІегтіпоІо§у оґ рЬуяісаІ
сикиге апсі яроп ґіеісі сіеуеіортепі, яіапсіагсіігаїіоп апсі ипіґісаііоп.
ТЬе геяикя оґ іЬе геяеагсЬ сап Ье ияесі іп іЬе Іесіигея СІЄУОІЄСІ Іо ргасіісаі ярогі Іегтіпоіо^у
ргоЬІетя, іп іЬе іЬеогу апсі ргасіісе оґ 1ехісо§гарЬу, іп іЬе ргосеяя оґ погтаіігаїіоп апсі
яіапсіагсіігаїіоп оґ ІЛааіпіап іегтіпоІо§у оґ рЬуяісаІ сиііиге апсі яроп ґіеісі. ТЬе геаіігесі уаіие
оґ іЬе іЬеяія ія сотрі1іп§ оґ іЬе Ехріапаїогу сіісііопагу оґ рЬуяісаІ сикиге ап<1 яроп Яеісі іегтя
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апсі Іегіпз сотЬіпаїіопз (аЬоиІ 1000 Сегтіпо1о§іса1 ипііз). її сап Ье изесі аз а теапз оґ
іегтіпо1о§іса1 зіапсіагсіігаїіоп.
Кеу шогсіх: рЬузісаІ сиііиге апсі зрогі йеМ, ґіеісі Іегтіпо1о§іса1 зузіет, Іегтіпоіо^ісаі
зузіет оґ рЬузісаІ сикиге апсі зрогі ґїеісі, паїіопаї іегтз, іпіегпаїіопаї Іегтз, зіапсіагдігайоп.
3. В і н д ю к О л ь г а В а л е р і ї в н а .
Організаційно-методичні основи фізичного виховання дітей 5-7 років
у с п о р т и в н о - о з д о р о в ч и х у с т а н о в а х С Ш А : Д и с . . . к а н д . фіз. вих.: 2 4 . 0 0 . 0 2 .
- Л ь в і в , 2 0 0 3 . - 218 с.
Дисертацію виконано у Гуманітарному університеті "Запорізький
інститут
державного та муніципального управління" Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - Сущенко А.В., к. пед. н., доцент
Офіційні опоненти - СергієнкоЛ.П., д.пед.н., проф.; Лабскір В.М., к.пед.н., проф.
Провідна установа - Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова Міністерство освіти і науки України.
Віндюк О.В. Організаційно-методичні основи фізичного виховання дітей 5-7 років у
спортивно-оздоровчих установах СІЛА. - Рукопис.
Дисертаційна робота присвячена дослідженню організаційно-методичних основ
фізичного виховання дітей 5-7 років у спортивно-оздоровчих установах США.
У роботі теоретично й експериментально узагальнений досвід фізичного виховання
американських дітей 5-7 років. Організаційними основами, якого є участь державних і
суспільних структур в організації рухової активності, як основного фактора зміцнення і
збереження здоров'я, підвищення національного престижу, поліпшення міжнародних
відносин.
Американські фахівці розглядають біологічну потребу дітей у рухах, як складову
частину задоволення естетичних, фізичних, емоційних і інших потреб.
Основні вимоги до методики фізичного виховання дітей 5-7 років полягають у
творчому розвитку можливостей дитини самовиражатися. Похвала і позитивна оцінка
використовуються, як стимул всебічного розвитку дітей, формування соціальної
компетенції в умовах ринкової економіки.
Застосування різноманітних ігор є основним прийомом розвитку творчої ініціативи
дітей 5-7 років. Гра розглядається, як засіб соціального, пізнавального, емоційного і
фізичного розвитку дитини. У США діє система педагогізації батьків, що включає 16
регіональних програм. Кожна програма багата рекомендаціями з організації морального,
фізичного, інтелектуального виховання дитини в родині.
У добре обладнаних спортивних залах спортивно-оздоровчих установ США лише
18,7% працівників СОУ Менло-Парк мають вищу фахову освіту. У частці СОУ, Пенінсула
Гімнастікс, заснованому вихідцями з України, 56,3% мають вищу освіту за фахом, яку
майже усі (66,6% та 91,6%) здобули в республіках колишнього СРСР.
Педагогічний аналіз занять показав, що тренери СДЮСШОР (Україна) провели 85%
занять на «відмінно», Менло-Парк (США) - 11,2%, Пенінсула Гімнастікс (США) - 75%. Як
правило, на «відмінно» оцінюються заняття, що проводять фахівці, що одержали вище
утворення в країнах СНД.
Ключові слова: діти 5-7 років, методика, організація, спортивно-оздоровчі установи,
США, фізичне виховання.
Виндюк О.В. Организационно-методические основьі физического воспитани^ детей
5-7 лет в спортивно-оздоровительньїх учреждениях США. - Рукопись.
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Диссертационная работа «освящена исследованию организационно-методических
основ физического воспитания детей 5-7 лет в спортивно-оздоровительньїх учреждениях
США.
В работе теоретически и зкспериментально обобщсн опьгг физического воспитания
американских детей 5-7 лет.
За последние десятилетия в Америке накоплен интересньїй и полезньїй опьіт
физического воспитания подрастающего поколения в различньїх спортивних
учреждениях, которьій, направлен на повьішение двигательной активности детей, уровня
их физического развития и укрепления здоровья.
Структура спортивно-оздоровительньїх учреждений США разнотипна и многообразна.
В нашем исследовании рассматриваются как государственньїе, так и частньїе ТИІІЬІ
внешкольньїх учреждений с различньїми программами и целями, решающими задачи
разностороннего физического воспитания детей, которому в Америке уделяется большое
внимание.
Поддержка физической культури в США определяется мотивами правительства,
которьіе характеризуются следующими функциями: поддержание здоровья нации, защита
Отечества, укрепление национального престижа, улучшение международньїх отношений и
т.д.
Широко пропагандируемая значимость занятий физической культурой для
национального престижа формирует у населення потребность в физическом воспитании
для
удовлетворения
чувства
национальной
гордости,
самоутверждения
и
самодостаточности.
Физическое воспитание детей 5-7 лет осуществляется как в условиях работьі
злементарной школи, так и в спортивних внешкольньїх учреждениях. Совместное
решение єдиних задач способсгвует укреплению здоровья, развитию творческой
инициативи детей.
Отечественние и американские учйние отмечают, что двигательная активность
является потребностью ребенка, а направленность ее зависит от мотивации. Позтому
задача педагогических воздействий на занятиях физкультурой не только реализовать
потребность в двигательной деятельности детей, но и формировать осознанно-активное
отношение к занятию, своєму телу, формам своего поведения и отношения ко взросльїм и
сверстникам.
Краткий анализ программ образования США позволяет утверждать, что физическое
воспитание рассматривается как основная сосгавляющая часть формирования здорового
образа жизни. В их реализации принимают участие государственньїе и многочисленние
общественние организации. Основная деятельность спортивно-оздоровительньїх учреждений США характеризуется ярко вьіраженной оздоровительной направленностью, основной
принцип которой направлен на то, чтоби первие занятия принесли занимающимся успех.
Государственньїе и частньїе споргивно-оздоровительньїе учреждения США не имеют
существенних различий.
Сравнительний анализ профессиональной компетенции работников физкультурних
учреждений Украиньї и США показап, что кадри физического воспитания США
недостаточно профессионально компетентни.
Висшее физкультурное образование имеют 100% учителей и тренеров в
исследованньїх учреждениях Украйни. В спортивно-оздоровительньїх учреждениях США
- 41,3%, из них 85% получили висшее образование в странах СНГ, висшее образование не
по специальности имеют 12% работников спортивно-оздоровительньїх учреждений,
закончили колледж 10% тренеров, другие (36%), зто учащиеся колледжа, старшеклассники
(20,6%) и те, кто закончил курси (8,6%).
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Педагогический анапиз занятий показал, что тренерьі СДЮШОР (Украйна) провели
85% занятий на «отлично», Менло Парк (США) - 11,2%, Пенинсула Гимнастикс (СІНА) 75%. Как правило, на «отлично» оцениваются занятия, которьіе проводят специалистьі,
получившие вьісшее образование в странах СНГ. Оценку «удовлетворительно» за
проводимьіе занятия получили 22,2% тренеров спортивно-оздоровительньїх учреждениях
Менло Парка и 8% - Пенинсула Гимнастикс.
В США создана целая система педагогизадии родителей, которая богата рекомендадиями по организации физического, интеллектуального и морального развития и
воспитания ребенка в семье, ее социализадии.
Смьіслом всех проектов и програми является педагогическое просвещение родителей,
под которьім на первьіх зтапах подразумевали обучение тому, как воспитьівать ребйнка.
Американские родители более активньї и заинтересованьї в физическом воспитании
своих детей, доказательством зтому служит желание у 45,1% родителей помочь школе в
организации физкультурно-оздоровительной работьі, а также большее количество предложений по совершенствовапию физического воспитания детей. Украинские родители лишь
в 8,5% случаев показали подобньїй интерес.
Основньїе результатьі работьі нашли практическое применение в учебно-воспитательном процессе дошкольньїх учреждений, СДЮШОР, Гуманитарного университета
«Запорожский институт государственного и муниципального управлення» и Запорожском
областном институте последипломного педагогического образования.
Ключевьіе слова: дети 5-7 лет, методика, организация, спортивно-оздоровительньїе
учреждения, США, физическое воспитание.
Уіпііуик ОЛУ. ТЬе ог§апіяагіоп-теіЬос1іса1 Ьаяея оґ рЬуяісаІ Сгаіпіп§ оґ 5 - 7 уеагз оісі
сЬіїсІгеп іп ярогІ-ЬеаШі іпвіііиііопз іп ША.-ТЬе тапиясгірі.
ТЬе сіе^гее сііяяегіаііоп оп сотрегігіоп оґ іЬе рояІ-§гас1иаіе оґ 8сіепсе8 оп рЬуяісаІ ігаіпіп^
апсі ярогіз оп а яресіаіііу 24.00.02 - РЬуяісаІ Ігаіпіп§, рЬузісаІ есіисагіоп оґ сііґґегепС §гоиря оґ
іЬе рориіагіоп - ЬУІУ 8іаІе Іпзіііиіе оґ РЬуяісаІ Тгаіпіп§, ЬУІУ, 2003.
ТЬе Оіззегіаііоп ія сіеуосесі іо геяеагсЬ оґ іЬе ог§апіяагіоп-теіЬосііса1 Ьаяея оґ рЬуяісаІ
ігаіпіпб оґ 5 - 7 уеагя сЬіИгеп рЬуяісаІ 1гаіпіп§ іп яроп іпзіііиііопя оґ ІІ5А.
Іп іЬе шогк іЬеогеїісаІІу апсі ехрегітепіаііу рЬуяісаІ 1гаіпіп§ оґ Атегісап сЬіїсІгеп оґ 5 - 7
уеагя ія еепегаїіяесі.
ТЬе ог§апіяаІіопа1 Ьаяея оґ 5 - 7 уеаг сЬіИгеп рЬузісаІ 1гаіпіп§ аге іЬе яіаіе апсі риЬІіс
яігисіигея раггісіраііоп, іп іЬе ог§апіяаІіоп8 оґ тоїіоп асііуііу, ая а ггц)Ог ґасіог оґ зІгеп§іЬепіп£
апсі ЬеаІіЬ таіпіепапсе, іпсгеазе оґ паїіопаї ргеягі§е, ітргоуетепі оґ іпіегпаїіопаї геїаііопя.
ТЬе Атегісап ехрегія сопяісіег іЬе сіііїсігеп'я Ьіоіодісаі песеязіїу ґог тоїіоп, ая а рагі оґ
яаііяґасііоп оґ іЬеіг аезіЬегіс, рЬуяісаІ, етоііопаї апсі оіЬег пеесі.
Маіп гециігетепія Іо а ІесЬпіяие оґ рЬуяісаІ Ігаіпіп§ ґог сЬіїсІгеп оґ 5-7 уеагя сопяіяі оґ
сгеаііуе сіеуеіортепі; оґ сараЬіІіііея оґ іЬе сЬіШ Іо ехргеяя опеяеіґ. ТЬе ргаіяе апсі а рояіїіуе
гетагкя аге ияесі, ая а яіітиіия ґог аіі-гоипсі сіеуеіортепі оґ сЬіїсІгеп, ґогтаїіоп оґ іЬе яосіаі
сотреіепсе іп іЬе сопсііііопя оґ тагкеї есопоту. Іп іЬе §ІУЄП а§е арріісайоп оґ а сотреііііуе
теїЬосІ із поі гесотшепсіесі. ТЬе Атегісап рагепія, ая а§аіпяі Іікгаіпіап, аге тоге іпіегеяіесі
апсі асііуе іп рЬуяісаІ ігаіпіп§ оґ 5-7-уеаг сЬіїсІгеп. Іп Ш А іЬе зузіет оґ рагепіз іеасЬіпе
сопіепіз 16 гееіопаї рго§гатя, и-ЬісЬ іеасЬ рагепія сіетосгаїіс теїЬосІя оґ есіисагіоп. ЕасЬ
рго§гат ія гісЬ іп гесоттепсіаііопя ґог ог§апіяаііоп оґ іЬе сЬіїсі тогаї, рЬуяісаІ, іпіеііесшаї
есіисагіоп іп ґатіїу.
Іп \уе!1-ес|иірресі ярогііп§ Ьаіія оґ ярогія іпяіііигіопз іп И8А іЬе ІЄУЄІ оґ іЬе ргоґеззіопаї
сотреіепсе оґ ІеасЬегз сіоез поі тееі іЬе гециігетепія. 8о іп заіе ярогІ-ЬеаІіЬ іпзІііигіоп5'(8НІ)
іЬе Мепіо Рагк опіу 18,7% оґ \уогкегя Ьауе іЬе Ьі§Ь яресіаі есіисагіоп, \уЬеге таіпіу Атегісапя
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\уогк. Іп ргіуаіе ЗНІ Репіпзиіа Оутпазйсз, Гоипсіесі Ьу іЬе пагіуез оґ ІЛсгате, 56,3% Ьауе
Ьі§Ьег едисайоп оп Ле «ресіаіііу. Сіозе 60% оґ ігаіпегз оґ Лезе ЗНІ Ьауе ГЄСЄІУЄЙ Ьі§Ьег
есіисаііоп іп Ле соипігіез оґ Ле СІЗ.
ТЬе ресіа§о§іса1 апаїузіз оґ Ле сіаззез Ьа8 8 Ь О \ У П , Лаї іЬе Ігаіпеге оґ Зресіаі СЬіІЛеп Зрогі
ЗсЬооІ оґ Оіушріс К Є 5 Є Г У Є 8 (ІЛсгаіпе) Ьауе сопсіисіссі 85% оґ іЬеіг сіаззез \ У І Л ап ехсеїіепі
тагк, Ле Мепіо Рагк (ША) - 11,2%, Репіпвиїа Оушпа8ЙС8 (ИЗА) - 75%.
Аз а гиіе, опіу Ле сіаззез сіеіі УЄГЄСІ Ьу Ле ехрегіз \УЬО Ьауе ГЄСЄІУЄСІ Ле Ьі|;Ь есіисайоп іп
Ле соипйіез оґ Ле СІЗ \уеге езйтаїесі \УІЛ ехсеїіепг тагкз.
Кеу ЮОГСІ.Ч: сЬіІйгеп оґ 5-7 уеагз, теЛосіо1о§у, ог§апізайоп, зрогіз апсі ЬеаІЛ ітргоуіп§
іпзгіШйопз, Ле 1)ЗА, рЬузісаІ ейисайоп.
4. Г а с ю к І г о р Л е о н і д о в и ч .
Програмування оздоровчої спрямованості уроків фізичної культури
д і в ч а т 11-14 р о к і в р і з н и х с о м а т о т и п і в : Д и с . . . канд. фіз. в и х . : 2 4 . 0 0 . 0 2 . Л ь в і в , 2 0 0 3 . - 254 с.
Роботу
виконано
у Кам'янець-Подільському
державному
університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - Єдинак Г.А., к. пед. «., доцент.
Офіційні опоненти - Шиян Б.М., д.пед н.. проф.; Язловецький В.С., к.пед.н., проф.
Провідна установа - Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова Міністерства освіти і науки України.
Гасюк І.Л. Програмування оздоровчої спрямованості уроків фізичної культури для
дівчат 11-14 років різних соматотипів. - Рукопис.
Дисертація присвячена актуальній проблемі галузі - покращенню фізичного стану
учнівства засобами фізичної культури в системі шкільного фізичного виховання. Метою
дослідження було експериментальне обґрунтування ефективності соматотипологічного підходу
до програмування змісту уроків фізичної культури з оздоровчою спрямованістю для дівчат 1114 років. Об'єктом дослідження є оздоровча спрямованість змісту фізичного виховання дівчатпідлітків. Предмет дослідження - педагогічні передумови програмування оздоровчорозвивального змісту уроків фізичної культури та їх результативності в дівчат-підлітків.
За допомогою лонгітюдного методу дослідження у період від 11 до 14 років були
виявлені типологічні особливості розвитку головних компонентів
моторики,
морфологічних показників та їх динаміки, а також величини значень кожного з п'яти
показників фізичного здоров'я, темпів статевого дозрівання в одних і тих самих дівчат представниць різних соматотипів. В усіх віково-соматичних групах установлені
типологічні особливості внеску кожного показника в загальну оцінку фізичного здоров'я
відповідно до схеми експрес-оцінки Г.Л. Апанасенко. Виявлені віково-типологічні фізичні
здібності, які характеризуються надійним позитивним кореляційним зв'язком з
показниками оцінки фізичного здоров'я учениць.
На підставі отриманих даних були розроблені оціночні таблиці розвитку кісткового,
м'язового і жирового компонентів складу тіла дівчат 11-14 років, запропонований зміст
педагогічного впливу на фізичний стан учениць 5-х і 8-х класів у системі урочної форми
занять, який передбачає пріоритетну реалізацію віково-типологічних фізичних здібностей
в обсязі, необхідному для отримання термінового і кумулятивного тренувального ефекту і
максимальні пульсові значення, що забезпечують досягнення оздоровчого ефекту.
Розроблені індивідуально-типологічні нормативи оцінки фізичних можливостей дівчат
усіх чотирьох соматотипів з використанням 12-бальної шкали оцінювання успішності.
Розроблені нормативи ґрунтуються на урахуванні вихідних показників учениць та
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висновку, що систематичне використання експериментальної методики двічі на тиждень
забезпечує досягнення результату на достатньому рівні (не менше 7-8 балів); вищі
показники фізичної підготовленості передбачають додаткові (не менше одного разу на
тиждень) заняття фізичними вправами.
Ключові слова: фізичний стан, програмування змісту педагогічного впливу,
типологічний підхід, соматичний тип конституції, віково-типологічні фізичні здібності,
морфологічні показники, оцінювання результативності, урочна форма занять, показники
фізичного здоров'я, дівчата 11-14 років.
Гасюк И.Л. Программирование оздоровительной направленности уроков физической
культури для девочек 11-14 лет разньїх соматотипов. - Рукопись.
Диссертация посвящена актуальной проблеме физического воспитания - улучшению
физического состояния учащихся общеобразовательньїх школ средствами физической
культурьі. Целью исслєдования бьша зкспериментальная проверка зффективности соматотипологического подхода к программированию содержания уроков физической культури с
оздоровительной направленностью для девочек 11-14 лет. Обьект исслєдования оздоровительная направленносгь содержания физического воспитания девочекподростков. Предмет исслєдования - педагогические предпоснлки программирования
оздоровительно-развивающего содержания уроков физической культури и их
результативности у девочек-подростков.
В первом разделе „Проблема предпоснлок программирования физкультурнооздоровительньїх занятий школьников-подростков" обосновано концепцию исслєдования:
обобщено практический опьіт и научньїе работьі ведущих учйннх области по проблемам
биологических и педагогических закономерностей индивидуализации
процесса
физического воспитания, как основи для программирования содержания уроков
физкультури с оздоровительной направленностью; освещени современние теоретические
подходи к реализации принципа индивидуализации при оценивании результатов
физической подготовки учащейся молодежи.
Во втором разделе „Методи и организация исслєдования" обосновивается система
взаимодополняющих методов исслєдования, адекватних обьекту, предмету, цели и
задачам исслєдования.
В третьем разделе „Лонгитудинальное исследование составляюіцих физического
состояния 11-14-летних девочек разньїх соматотипов" с использованием лонгитудинального метода исследований бьіли установленьї типологические особенности развития
основних компонентов моторики, морфологических показателей, а также их динамики;
кроме того, били установленьї величини каждого из пяти показателей физического
здоровья, темпи полового созревания одних и тех же девочек, представительниц
различних соматотипов. Во всех возрастно-соматических группах установленьї типологические особенности вклада каждого из пяти показателей (согласно схеме зкспрессоценки Г.Л. Апанасенко) в общую оценку физического здоровья. Анализ взаимосвязей
мєжду показателями здоровья и моторики с учетом динамики показателей последних
позволил
вмявить
физические
способности,
характеризуюіциеся
належними
положительними корреляционними связями с теми составляющими физического
здоровья, которие обладают наибольшей дисперсией в общей структуре оценки состояния
здоровья. Последующий анализ указанньїх данних с учетом возрастной динамики
позволил окончательно определить группьі способностей, которие в наибольшей мере
отвечают вьішеуказанним характеристикам. Они получили название возрастнотипологических физических способностей. Также, на основе полученньїх морфофункциональньїх характеристик, били разработаньї таблицьі оценки степени развития костного,
мишечного и жирового компонентов тела девочек 11-14 лет.
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В четвергом разделе „Теоретическое обоснование и проверка зффективности влияния
зкспериментальной методики на соетояние моторики и физического здоровья девочек
разних соматотипов 5-х и 8-х классов" предложено содержание педагогического
воздействия на физическое состояние учениц 5-х и 8-х классов в систсме урочной формьі
занятий. Такое воздействие предусматривало приоритетное развитие возрастнотипологических физических способностей в обьеме, необходимом для получения срочного
и кумулятивного тренировочного зффектов, а также пульсовьіе значення, обеспечивающие
достижение оздоровительного зффекта. Полученньїе результати составили основу для
разработки индивидуально-типологических нормативов оценки физических возможностей
девочек всех четирех соматотипов с использованием 12-балльной шкальї оценивания.
Предложенньїе нормативи основаньї на учете исходннх показателей учениц и виводе, что
регулярное применение зкспериментальной методики дважди в неделю обеспечивает
достижение индивидуального результате на достаточном уровне (не менее 7-8 баллов);
более високие показатели физической подготовленности предполагают дополнительньїе
(не менее одного в неделю) занятия физическими упражнениями.
В пятом разделе „Анализ и обобщение результатов исследования" обговариваются
результати исследования с позиций уже имеющихся данних специальной литературн по
изучаемой проблеме.
В разделе „Практические рекомендации" раскрьггьі главньїе методические положення,
составляющие основу программирования оздоровительной направленносги уроков
физической культури для девочек 11-14 лег, представительниц разньгх соматотипов.
В диссертационной работе определени пути дальнейших перспективних научньїх
исследований, связанних с зкспериментальньїм обоснованием зффективности методических подходов к программированию оздоровительной направленносги уроков
физической культури для учеников общеобразовательних школ; разрабогкой
индивидуальньїх нормативов оценки физической подготовленности школьников других
тендерних групи.
Юіючевьіе слова: физическое состояние, программирование содержания педагогического воздействия, типологический подход, соматический тип конституции, возрастнотипологические физические способности, морфологические показатели, оценивание
результативности, урочная форма занятий, показатели физического здоровья, девочки 1114 лет.
Наяіик І(»ог. Рго§гашгшпц оґ ап ітргоуіп§ огіепіаііоп оґ рЬузісаІ сиііиге Іеззопя оґ іЬе
§ігІ5 11-14 уеагз оґ сііґґегепі зотайс іурез. - Мапизсгірі.
її із зи§§ез1еі1 а ПЄУ/ іуро1о§ісаі арргоасЬ ЛУЬІСЬ ІЗ ЬазесІ оп изіп§ зотагіс іуре. Зошаїіс
іуре із опе оґ іЬе таіп §епегіс тагкегз оґ §епега1 сопзіііиііоп оґ іЬе тап. \УііН іЬе Ьеір оґ
1оп§іШсіе теїЬос) оґ гезеагсЬ іп циапіііу оґ сіеуеіортепі Іуро1о§іса1 ресиїіагкіез зисЬ аз тоїог,
рагатеїегз оґ рЬузісаІ ЬеаІіЬ, тогрЬоґипсііопаї рагатеїегз \уеге геуеаіесі. Оп іЬе ГЄСЄІУЄСІ сіаіа
іЬе езіітаїесі іаЬІез оґ а сіе^гее оґ сіеуеіортепі Ьопез, тизсиїаг, ґаііу сотропепіз оґ а Ьосіу оґ
іЬе §іг1з 11-14 уеагз \уеге шогкесі оиі. Оп іЬе Ьазіз оґ іЬе апаїузіз оґ іпіеггеїаііопз ЬеІ\уееп
зерагаїе сотропепіз тоїог апсі рагатеїегз оґ рЬузісаІ ЬеаІіЬ "а§е-1уроіо§іса1" рЬузісаІ аЬіІіІіез
аге геуеаіесі. ТЬеу аге сЬагасІегігесІ Ьу геїіаЬІе соггеїаііоп \УІІЬ ґипсііопаї рагатеїегз іпсіисіесі іп
зігисіиге оґ а §епега1 езіітаїіоп оґ рЬузісаІ ЬеаІіЬ оп а ІесЬпіяие О.Арапазепко. ТЬе сіеуеіоресі
ІесЬпіяие оґ ітргоуетепі оґ а рЬузісаІ сопсііііоп апсі рЬузісаІ ргерагаїіоп оґ іЬе зсЬоо1§іг1з 1114 уеагз із Ьазесі оп ргіогіїу ресЗа§о§іса1 іпґіиепсе оп "а§е-Іуроіо§іса1" рЬузісаІ аЬіІіІіез. То іЬе
оґґегесі ехрегітепіаі ІесЬпіяие іЬе іпсііуісіиаі езіітаїіопз оґ рЬузісаІ ргерагаїіоп оґ іЬе §ігіз оґ
Іуро1о$»іса1 погтз оґ 5-8 ґогтз оґ аіі ґоиг зотаїіс Іурез оґ іЬе сопзіііигіоп аге шогкесі оиі.
Кеу шогіїз: іпсііуісіиаіігаїіоп, зотаїіс Іуре оґ іЬе сопзіііиііоп, рЬузісаІ ЬеаІіЬ, а§еІуро1о§іса1 рЬузісаІ аЬіІіІіез, рго£гаттіп§, §іг1з 11-14 уеагз окі
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5. Д е м ч у к С в і т л а н а П е т р і в н а .
З м і с т ф і з и ч н о г о в и х о в а н н я у соціальній інтеграції та р е а б і л і т а ц і ї
ш к о л я р і в 15-16 років з ц е р е б р а л ь н и м паралічем: Д и с . . . канд. фіз. вих.:
24.00.02. - Львів, 2003.
3 1 0 с.
Роботу виконано в Рівненському
державному
гуманітарному
університеті
Міністерства освіти і науки України, м. Рівне
Науковий керівник - Ку ц О.С., д. пед. н„ професор.
Офіційні опоненти - Вісковатова Т.П., д. психол. н.; Бородін Ю.А., к. пед.н., доц.
Провідна установа - Прикарпатський
університет
імені Василя
Стефаника
Міністерства освіти і науки України.
Демчук Світлана Петрівна. Зміст фізичного виховання в соціальній інтеграції та
реабілітації школярів 15-16 років із церебральним паралічем. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і
спорту за спеціальністю 24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення. - Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 2003 р.
Дисертацію присвячено проблемі соціальної інтеграції та реабілітації школярів 15-16
років із церебральним паралічем засобами фізичного виховання. У роботі визначено
основні показники морфофункціонального стану, охарактеризовано рівень фізичного та
психологічного розвитку школярів 15-16 років із церебральним паралічем.
Результати досліджень свідчать про те, що вирішення проблеми соціальної інтеграції
та реабілітації не може бути забезпечене лише медичними засобами. Обґрунтовано
можливості здійснення оздоровчого та соціально-педагогічного впливу засобами
фізичного виховання на психофізичний стан школярів із церебральним паралічем.
Експериментально доведено: розроблена методика, яка ґрунтується на комплексному
підході із застосуванням традиційних та нетрадиційних засобів фізичного виховання, є
ефективною і може бути використана в роботі реабілітаційних закладів.
Ключові слова: засоби фізичного виховання, соціальна інтеграція, фізична реабілітація,
неповносправні, школярі 15-16 років, церебральний параліч, комплексний підхід.
Демчук Светлана Петровна. Содержание физического воспитания в социальной
интеграции и реабилитации школьников 15-16 лет с церебральним параличом. - Рукопись.
Диссертация посвящена проблеме социальной интеграции и реабилитации школьников
15-16 лет с церебральним параличом средсгвами физического воспитания.
Цель исслєдования - разработать научно обоснованную комплексную программу
социальной интеграции и реабилитации школьников с церебральним параличом
градиционними и нетрадиционними средствами физического воспитания и проверить в
зкспериментальних условиях ее зффективность.
Обьект исслєдования - физическая реабилитация школьников 15-16 лет с
церебральним параличом.
Предмет исслєдования - содержание физического воспитания в социальной
интеграции и реабилитации школьников 15-16 лет с церебральним параличом.
Научная новизна исслєдования: впервьіе разработана комплексная программа
социальной интеграции и реабилитации школьников 15-16 лет с церебральним параличом
средствами физического воспитания; обоснована возможность зффективного использования средств физического воспитания в системе комплексного применения
реабилитационних мероприятий для оздоровлення школьников 15-16 лет с церебральним
параличом и осуществления социально-педагогического влияния на них; вьіявленьї
зффективньїе методи и тести, которие позволяют определить степень вдияния
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разработанной проірамми на физическое и психическое состояние инвалидов, а также
установить ее оздоровительньїй, рсабилитационньш и интеграционний зффект.
Пракгическое значение работьі заключаегся в разработке комплексной программьі
социальной интеграции и реабилитации школьников 15-16 лет с церебральним параличом.
Авторская программа может бьіть внедрена в стационарах специализированньїх реабилитационньїх ценгров, санаториях для детей-инвалидов. Материальї исследований могут
бьггь использованьї в процессе подготовки специалистов по физической реабилитации при
преподавании дисциплин "Педагогика", "Теория и методика физического воспитания" и
"Физическая реабилитация".
Анапиз специальной литературьі позволил установить необходимость применения
зффективньїх програми в лечебньїх и социально-педагогических целях; изучить влияние
дозированньїх физических нагрузок на физическое и психическое состояние инвалидов с
использованием таких методов, которьіе позволят получить достоверную информации о
реальних результатах зтого влияния; вьіявил необходимость решения вопроса о путях
закрепления достигнутьіх положительних изменений в реабилитации школьников с
церебральним параличом на основе использования методики дозированньїх физических
нагрузок.
В рабрте определенн основнне показатели морфофункционального и психического
состояния школьников 15-16 лет с церебральним параличом, охарактеризован уровень их
физического развития, умственной и физической работоспособности.
Разработанная на основе комплексного подхода авторская программа социальной
интеграции и реабилитации школьников 15-16 лет с церебральним параличом позволила
сушественно улучшить физическое состояние исследуемого контингенте, способствуя
интеграции детей-инвалидов в социуме.
Ключевьіе слова: средства физического воспитания, социальная интеграция,
реабилитация, дети-инвалидьі с церебральним параличом, комплексная программа,
функциональное и психологическое состояние.
ОетсЬик 8уекІапа Реігіупа. ТЬе Сопіепіх оґ РЬузісаІ Тгаіпіп§ іп Зосіаі ІпІе£гаІіоп апсі
КеЬаЬіІііаІіоп оґ ЗсЬооІЬоуз 15-16 Уеагз ОШ У/ІІЬ СегеЬгаї Раїзу. Мапизсгірі.
ТЬе ТЬезіз із сіеуоіесі Іо іЬе ргоЬІет оґ зосіаі іпіе^гаїіоп апсі геЬаЬіІіІайоп оґ зсЬооІЬоуз
15-16 уеагз оїд \УІІЬ сегеЬгаі раїзу Ьу теапз оґ рЬузісаІ Ігаіпіп§. Рапісиіагіїіез оґ іЬе
шогрЬоґипсІіопаІ сопдіїіоп, рЬузісаІ апсі рзусЬо1о§ісаІ сіеуеіортепі оґ зсЬооІЬоуз 15-16 уеагз
оісі \УІІЬ сегеЬгаі раїзу аге сіеіегтіпесі іп іЬе зсіепІіГіс \УОгк.
ТЬе а і т оґ гезеагсЬ із ю \уогк оиі зсіепііГісаІІу §гоипдес1 сотріех рго^гат оґ зосіаі
іпіе^гаїіоп апсі геЬаЬіІіІайоп оґ зсЬооІЬоуз \УІІЬ сегеЬгаі раїзу Ьу ІгасІШопаї апсі ипігасііііопаї
теапз оґ рЬузісаІ 1гаіпіп§ апсі Ю уегіґу ііз еґґесйуепезз іп ехрегітепіаі сопсііііопз.
ТЬе о^есі оґ гезеагсЬ із: рЬузісаІ геЬаЬіІііаііоп оґ зсЬооІЬоуз 15-16 уеагз оШ \УІІЬ сегеЬгаі
раїзу. ТЬе гезиііз оґ іЬе іпуезіі^аііопз іпсіісаіе іЬаі ЗО1УІП§ іЬе ргоЬІет оґ зосіаі іпіе§гаііоп апсі
геЬаЬіІіІайоп оґ зсЬооІЬоуз \УІІЬ сегеЬгаі раїзу с а п ' І Ье асЬіеуесІ Ьу опіу тесіісаі теапз.
РоззіЬіІіііез оґ запііаііоп апсі зосіаі - ресіа§о§іса1 іпґіиепсе оґ теапз оґ рЬузісаІ ігаіпіп§ оп
рзусЬорЬузіса! зіаіе оґ зсЬооІЬоуз \УІІЬ сегеЬгаі раїзу аге тоїіуаіесі.
Кеу могсіх: теапз оґ рЬузісаІ Ігаіпіп§, зосіаі іпіе^гаїіоп апсі геЬаЬіІііаІіоп, зсЬооІсЬіШгеп
\УІІЬ сегеЬгаі раїзу, сегеЬгаі раїзу, рзусЬо1о§іса1 ґасіогз, сотріех арргоасЬ.
Тетяна Миколаївна.
Побудова
тренувального
процесу
в
паверліфтингу
(силовому
т р и б о р с т в і ) в п і д г о т о в ч о м у п е р і о д і : Д и с . . . канд. фіз. вих.: 2 4 . 0 0 . 0 1 , Л ь в і в , 2 0 0 3 . - 2 1 4 с.
6. ДІДИК
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Роботу виконано у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені
Михайла Коцюбинського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - Козлова К.П., к. пед. «., професор.
Офіційні опоненти - Арзютов Г.М., д.пед.н., проф.; Мартин В.Д., к. пед. н. доц.
Провідна установа - Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Міністерства освіти і науки України.
Дідик Т.М. Побудова тренувального процесу в паверліфтингу (силовому триборстві)
у підготовчому періоді. - Рукопис.
У дисертації здійснено дослідження раціональної побудови тренувального процесу в
паверліфтингу в підготовчому періоді.
Мета дослідження - теоретичне і експериментальне обгрунтування методики побудови
тренувального процесу в підготовчому періоді. Об'єкт дослідження - спортивне
тренування у паверліфтингу. Предмет дослідження - методика побудови тренувального
процесу в паверліфтингу у підготовчому періоді.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше розроблено і
експериментально обгрунтовано програму побудови тренувального процесу у паверліфтингу в підготовчому періоді; вперше показані відмінності у фізичному розвитку,
психомоториці, фізичній підготовленості спортсменів паверліфтерів різної кваліфікації;
отримали подальший розвиток питання структури і змісту тренувальної діяльності в
силових видах спорту, спеціальної фізичної та психомоторної підготовки спортсменів
паверліфтерів.
Ключові слова: споргивне тренування, силове триборство, побудова тренувального
процесу, структура, кваліфікація, психомоторна підготовка, методика, підготовчий період.
Дидьік Т.Н. Построение тренировочного
процесса в паузрлифтинге
в
подготовительном периоде. - Рукопись.
В диссертации осуществлено исследование рационального построения тренировочного
процесса в паузрлифтинге в подготовительном периоде.
Цель исслєдования - теоретическое и зкспериментальное обоснование методики
построения тренировочного процесса в паузрлифтинге в подготовительном периоде.
Обьект исслєдования - спортивная тренировка в паузрлифтинге. Предмет
исслєдования - методика построения тренировочного процесса в паузрлифтинге в
подготовительном периоде.
Научная новизна полученньїх результатов состоит в том, что впервьіе разработана и
експериментально обоснована методика построения тренировочного процесса в
паузрлифтинге в подготовительном периоде; впервьіе показаньї отличия в физическом
развитии, психомоторике, физической подготовленности спортсменов-паузрлифтеров
различной квалификации; получили дальнейшее развитие вопросьі структури и
содержания тренировочной деятельности в силовьіх видах спорта; специальной
физической и психомоторной подготовки спортсменов-паузрлифтеров.
В первом разделе сделан литературньїй обзор по проблемє "Основьі построения
подготовки спортсменов в силових видах спорта в подготовительном периоде", в
частности вопросьі "Основньїе направлення в методике силовой тренировки", "Структура
и содержание подготовительного периода в силових видах спорта", "Морфофункциональньїе фактори, обуславливающие проявление мьішечной сильї".
В третьем разделе "Динамика показателей физического состояния иаузрлифтеров"
дана характеристика показателей физического развития, физической подготовленности и
психофизиологических
особенностей
паузрлифтеров
различной
спортивной
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квалификации; исследовано латентнос время напряжения и расслабления мьішц
паузрлифтеров после силовой нагрузки.
В четвертой главе "ІІостроение тренировочного процесса в паузрлифтинге в
подготовительном периоде" зкспериментально обоснована авторская методика построения
тренировочного процесса в паузрлифтинге в подготовительном периоде.
Практическое значение полученньїх результатов состоит в разработке методики
построения тренировочного процесса в паузрлифтинге в подготовительном периоде.
Методика бьша внедрена в учебно-тренировочньїй процесе в секции по паузрлифтингу,
которьіе функционируют на базе ДЮСШ "Колос" г. Винница Кроме того, методика
построения тренировочного процесса в паузрлифтинге нашла широкое нрименение в
учебно-тренировочном процессе студентов Винницкого государственного педагогического
университета имени М. Коцюбинского, Львовского государственного института
физической культури, о чем свидетельствуют актьі внедрения.
Полученньїе данньїе позволят тренерам зффективно руководить учебно-тренировочньїм процессом, что дасг возможность достичь в конечном итоге високого результате
на соревнованиях.
Ключевьіе слова: спортивная тренировка, паузрлифтинг, построение спортивной
тренировки,
структура,
квалификация,
психомоторная
тренировка,
методика,
подготовительний период.
Бійук Т.!*). Сопзішсііоп оґ 1гаіпіп§ ргосезз іп ро\Уег1іШп£ іп Ле ргерагаїогу зеазоп. Мапизсгірі.
Іп а Лезіз Ле гезеагсЬ оґ гаїіопаї сопзігисііоп оГ Сгаіпіп§ ргосезз іп ро\Уег1іґііп{> іп Ле
ргерагаїогу зеазоп(іегт) із саггіесі оиі.
ТЬе ригрозе о ґ гезеагсЬ - ісіеаіігесі апсі ехрегітепіаі зиЬзІапйайоп оГ а ІесЬпіцие оГ
сопзігисііоп оґ Ігаіпіпц ргосезз іп ро\Уег1іґііп§ іп Ле ргерагаїогу зеазоп. ОЬіесІ оґ гехеагсЬ зропіп£ ігаіпіп^ іп ро\уег1іґііп£. Ап о^есі оґ гезеагсЬ - ^есЬпі^ие оґ сопвігисііоп оґ ігаіпіп§
ргосе88 іп ро\Уег1іґІіп§ іп Ле ргерагаїогу 8еа8оп.
ТЬе зсіепііґїс поуеііу Іакіпд оґ оиісотез із: Лаі ґог Ле Іїгзі ііпіе І8 сіезі^песі апсі ехрегігпепіаііу іесЬпіцие оґ сопзігисііоп оґ ігаіпіп§ ргосезз іп ро\Уег1іґііп§ іп Ле ргерагаїогу зеазоп(іегш)
із іизііґіесі; сііґґегепсез іп рЬузісаІ сіеуеіоргпепі, рзусЬошоІог зузіеш, рЬузісаІ есіисаііоп оґ Ле
зрогізтеп рои/ет1ІУіп@ оґЛґґегепі ргойсіепсу ґог Ле Йгзі Ііте аге гоїіпесі; Ьауе ГЄСЄІУЄСІ ґигіЬег
сіеуеіоршепі ргоЬІешз оґ ґгате апсі сопіепіз оґ Ігаіпіп£ асііуііу іп ро\уег кіпсі5(уіе\у8) оґ зрогіз;
зресіаі рЬузісаІ апсі рзусЬошоІог орепіп§-ир оґ Ле зрогізтеп ро\уег1іуіп§.
Кеу ч/опіа: зрогІіп§ Сгаіпіп§, ро\УЄг1іґііп§, сопзігисііоп зрогіз оґ Ігаіпіп§, ґгате, ргоГісіепсу,
ІесЬпіцие Ле ргерагаїогу зеазоп.
7. Д о м а ш е н к о А н а т о л і й В а с и л ь о в и ч .
Організаційно-педагогічні
засади
системи
фізичного
виховання
с т у д е н т с ь к о ї м о л о д і У к р а ї н и : Д и с . . . канд. фіз. вих.: 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в ,
2 0 0 3 . - 3 4 6 с.
Робота виконана в Київському національному університеті
будівництва і
архітектури Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - Раєвський Р. Т., к. пед. н., професор.
Офіційні опоненти — Вільчковський Е.С., д.пед.н. проф.; Краснов В.П., к.пед.н., проф.
Провідна установа - Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Міністерства освіти і науки України.
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Домашенко А.В. Організаційно-педагогічні засади системи фізичного виховання
студентської молоді України. - Рукопис.
Дисертація присвячена актуальній педагогічній проблемі - фізичному вихованню
студентів ВНЗ. В роботі, на підставі використання сучасних дослідницьких методів,
виявлено об'єктивні соціально-економічні, наукові передумови та умови здійснення
фізичного виховання студентської молоді в Україні, встановлено соціальне замовлення на
нього з боку суспільства, держави та виробництва. Вперше системно представлено та
експериментально обґрунтовано зміст, організаційно-педагогічні основи і методику його
оптимальної прогностичної динамічної моделі. Запропоновано численні педагогічні
новації, які спрямовано на підвищення ефективності цього процесу, що знайшли широке
застосування на практиці.
Ключові слова: студенти, фізичне виховання, система, прогностичне моделювання.
Домашенко А.В. Организационно-педагогические основьі системи физического
воспитания студенческой молодежи Украйни. - Рукопнсь.
Диссертация посвящена актуальной педагогической проблеме - оптимизации
физического воспитания студентов вузов.
В работе на основе использования современньїх исследовательских методов вьіявленьї
обьективньїе социально-зкономические, научньїе предпосьшки, отечественньїй и зарубежньій опьіт н условия осуществления физического воспитания студенческой молодежи в
Украине.
Установлено, что физическое воспитание является целесообразньїм и зффективньїм
способом всестороннего развития личности вьіпускников вузов, обеспечения их физической готовности к активной жизнедеятельности и професіональному труду. На него
имеется долговременньїй социальньїй заказ со сторони общества, государсгва и производства. Вместе с тем, в настоящее время оно не реализует в полной мере свои возможности
из-за системних недоработок и в связи с зтим нуждается в основательном реформировании с учетом социально-зкономических реалий и перспектив дальнейшего развития
общества.
С помощью опроса репрезентативной группьі руководителей трудових и творческих
коллекгивов, вьісококвалифицированньїх специалисгов физического воспитания и студентов гуманитарньїх, технических вузов и вузов, готовящих специалисгов творческих и
експериментальних профессий, анализа передового опьгга впервьіе определеньї общие
контурьі и конкретное содержание оптимальной прогностической модели системи физического воспитания студенческой молодежи настоящего, ближайшего и отдаленного
будущего. Установлено, что внедрение зтой модели в практику предусматривает формирование, представление и реализацию ее в пяти взаимосвязанньїх планах: макроскопическом, иерархическом, функциональном, микроскопическом и процессуальном.
По полученньїм данньїм деятельностную организационно-педагогическую основу
разработанной модели зффективного физического воспитания студенчества составля ют:
теоретическая, методическая и практическая подготовка, осуществляемая на обязательньїх
и факультативних учебньїх и самостоятельньїх внеучебньїх занятиях. Особую роль играет
дидактическое наполнение, предусматривающее преимущественное использование
средств и методов традиционньїх для вузов активно-двигательньїх видов спорта (легкой
атлетики, основной гимнастики, плавання, спортивних игр), а также применение
социально обусловленного комплекса приемов административной, педагогической и
личностной мотивации студентов к физическому совершенствованию.
Важное место отведено инновационньїм мероприятиям, зффективно осуществляющим
достаточное кадровое, современное информационное, научно-методическое, материальнотехническое, финансовое обеспечение, гарантированную безопасность педагогического
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процесса физического воспитания, структурньїе и функциональньїе связи его с системой
формирования специалисгов в целом, патронат и управление со стороньї государства и
администрации вузов.
Разработанная модель прошла опьітную проверку в серии многолетних педагогических
исследований, проводившихся в крупнейших вузах страньї. Она подтвердила ее действенность и гірактическую значимость на современном и дальнейших, просматриваемьіх зтапах
развития вьісшего образования. В диссертации достоверно показано, что внедренис
организационньїх и педагогических мероприятий, предложенньїх с учетом смоделированной системи, сгимулирует позитивное отношение студенческой молодежи к своєму
физическому совершенствованию, обеспечивает полноценное вьіполнение необходимого
обьема теоретической, методической и практической подготовки студентов по
физическому воспитанию и самовоспитанию.
Осуществление мероприятий позволяет в полной мере решить на современном уровне
вопросьі информацжщного, научно-методического, магериально-технического, финансового обеспечения їіедагогического процесса, гарангирует успешное вьіполнение государственних
тестов
и нормативов
физической
подготовленности,
способствует
существенному улучшению здоровья Студентов, полноценной физической подготовке их к
активной жизнедеятельности и успешной профессиональной карьере.
На основе полученннх результатов предложено для внедрения несколько десятков
организационньїх и педагогических новаций: по повншению мотивации студентов к
своєму физическому совершенствованию, онтимизации дидактического наполнения, форм,
обеспечения, патроната, системньїх связей физического воспитания студенческой
молодежи, методов управлення им со сторони государства и администрации учебннх
заведений.
• і"'
і
Основние результати вьіполненной рабоги использованьї при разработке нормативной
базьі национальной системи физического воспитания егуденческой молодежи Украини,
нашли широкое применение во многих вузах страньї и ближайшего зарубежья.
Юіючевьіе слова: студенти, физическое восиитание, система, гірогносгическое
моделирование.
НошаяЬепко А.У. Ог^апігагіоп ресіа^орс ґипсіатетаїз оґ рЬузісаІ есіисагіоп оґ 5Шс1еп[з
іп ІЛгаіпе. - ТЬе шапихсгірі.
ТЬе сііззегіагіоп із СІЄУОІЄСІ іо а юрісаі ргоЬІет оґ рЬузісаІ есіисагіоп оґ зіисіепіз іп
іпзгішгіопз оґ Ьі§Ьег есіисагіоп. ТЬе ргезепі сіау гезеагсЬ теїЬосіз Ьауе геуеаіесі іЬе ОЬ^ЄСЙУЄ
зосіаі-есопотіс зсіепгіґіс ргесопсіігіопз іегтз ґог іЬе ЄҐҐЄСІІУЄ есіисагіоп оґ зіисіепіз іп ІІкгаіпе.
ТЬе сііззегіагіоп Ьаз зіасесі £Ье зосіаі пеесі оґ сЬе рЬузісаІ есіисагіоп ґгот сЬе рап оґ СЬе
зосіеіу, зСаЕе ргосіисгіоп.
ТЬе сопіепі, ог§апігагіоп ресІа§о§іс ґипсіатепСз, те(Ьос!о1о§у оґ Йіе оргітаї рго§позіз
сіупатісаі тосіе1іп§ оґ ІЇіе рЬузісаІ есіисагіоп \УЄГЄ зузіетагісаііу ргезепіесі ехрегітепіаііу
Ьазесі ґог іЬе ґігзі гіте.
А Ьі§ атоипі оґ ресіа§о§іс іппоуагіопз, аітесі аі іЬе ітргоуетепі оґ іЬе і т р а с І оґ (Ьіз
ргосезз \уаз ргорозесі, тапу оґ (Ьет Ьауе Ьееп шісіеіу асіоріесі.
Кеу могсіх: зіисіепі, рЬузісаІ есіисагіоп, зузіет, рго^позіз тос1е1іп§.
8. К а р а т а є в а Д і а н а О л е к с і ї в н а .
У д о с к о н а л е н н я т е х н і ч н о ї м а й с т е р н о с т і б і г у н і в на 4 0 0 м е т р і в з
в и к о р и с т а н н я м з а с о б і в т е р м і н о в о ї і н ф о р м а ц і ї : Д и с . . . к а н д . фіз. в и х . :
2 4 . 0 0 . 0 1 . - Л ь в і в , 2 0 0 3 . - 195 с.
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Роботу
виконано
у Харківській
державній
академії
фізичної
культури
Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту.
Науковий керівник - Ровний А.С., д. фіз. вих., професор,
Офіційні опоненти - Єрмаков С.С., д.пед.н. проф., Конестяпін В.Г., к.пед.н., доц.
Провідна установа - Державний науково-дослідний
інститут фізичної
культури
і спорту Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту.
Каратасва Діана Олексіївна. Удосконалення технічної майстерності бігунів на 400
метрів з використанням засобів термінової інформації. - Рукопис.
Дисертаційна робота присвячена пошуку найбільш ефективних засобів та методів
технічної підготовки бігунів на 400 метрів. На основі проведеного експерименту визначені
недоліки та системоутворюючі чинники оптимізації технічної підготовки бігунів на 400
метрів. Застосовуючи засоби термінової інформації, визначені індивідуальні особливості
системоутворюючих чинників технічної майстерності спортсменів. Матеріали дослідження
дали підставу побудувати моделі тренувальних занять з удосконалення технічної
майстерності атлетів. На основі проведеного експерименту розроблені методичні
рекомендації для удосконалення технічної майстерності бігунів на 400 метрів з
використанням засобів термінової інформації, які дозволять підвищити ефективність
підготовки бігунів на 400 метрів в Україні.
Основні результати дисертаційного дослідження впроваджені у практику роботи
Харківської комплексної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву "Динамо",
спортивного клубу "Харківський тракторний завод", Харківського вищого училища
фізичної культури № 1, училища державного експериментального науково-спортивного
центру України з легкої атлетики.
Ключові слова: біг на 400 метрів, технічна підготовка, технічна майстерність, термінова
інформація.
Каратаева Д.А. Совершенствование технического мастерства бегунов на 400 метров с
использованием средств срочпой информации. - Рукогіись.
Диссертации посвящена вопросам поиска наиболее зффективньїх средств и методов
спортивной тренировки на зтапах многолетней подготовки бегунов на 400 метров с учетом
индивидуальньїх особенностей атлетов.
Анализ литературньїх источников показал недостаточно високую зффективность
тренировочного процесса бегунов на 400 метров. Отсутствие методик, позволяющих
осуществлять оперативний контроль за системообразующими факторами оптимизации
техники движений, существенно сдерживает рост спортивного результата.
В первом разделе представлено обобщение первоисточников известньїх ученьїх и
научньїх работников по исследуемой проблеме.
Второй раздел содержит информацию об организации и методах исслєдования, таких
как: анализ научно-методической литературьі, педагогические наблюдения, предварительньїй и основной педагогические зкспериментьі, радиолокационньш метод измерения
скорости бега, електрогониометрия, радиотелеметрия, видеозапись, математические
методи статистики.
Третий раздел работьі содержит результати исслєдования биомеханических
особенностей техники бега на 400 метров у спортсменов вьісокой квалификации и
определение специфических закономерностей формирования их технического мастерства.
Для повьішения зффективности тренировочного процесса бегунов на 400 метров
разработана методика совершенствования технического мастерства спортсменов с
использованием средств звуковой и зрительной информации, которая включает
следующие зтапьі: 1) оценка технического мастерства бегунов на 400 іЛетров;
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2) разработка
индивидуальньїх
программ
двигательного
совершенствования;
3) совершенствование техники старта и стартового разбега с использованием средств
срочной информации; 4) оптимизация техники бега по дистанции; 5) совершенствование
техники бега на фииишном учасгке дистанции; 6) цслостное совершенствование техники
бега на 400 метров с применением средств срочной информации.
В четвергом разделе представлену результати основного педагогического
зксперимента, доказьівающие зффективность предложенной методики с использованием
средств срочной информации.
В результате проведенньїх исследований разработана и обоснована методика совершенствования технического мастерства бегунов на 400 метров с использованием средств
срочной информации. Виявлена високая зффективность комплексного применения
средств звуковой и зрительной срочной информации в процессе повишения технического
мастерства бегунов на 400 метров, что обеспечивает зффективньїй контроль и коррекцию
двигательних действий. Результати проведенних исследований позволили дополнить
существующие научньїе знання о специфических закономерностях формирования
технического мастерства спортсменов в беге на 400 метров.
Зкспериментально доказано, что воздействие средств звуковой и зрительной срочной
информации на ведущие сенсорньїе системьі позволяет улучшить технические
возможности бегунов и существенно повисить уровень спортивних результатов без
увеличения обьема и интенсивности тренировочньїх нагрузок.
Ключевьіе слова: бег на 400 метров, техническая подготовка, техническое мастерство,
срочная информация, радиолокация, радиотелеметрия, електрогониометрия.
Кагаїаеуа О. Регґесйоп оґ ІесЬпісаІ зкіїїз оґ 400 ш сіізіапсе гиппегз \УІІЬ (Ье Ьеір оґ ш§епІ
іпґогтаїіоп теапз. - Мапизсгірі.
ТЬе Лезіз із сіесіісаіехі Іо Ле зеагсЬ оґ Ле тозі ЄҐҐЄСЙУЄ \уауз апсі теЛосіз оґ Ле ІесЬпісаІ
ґііпезз оґ 400 т сіізіапсе гиппегз. Оп Ле Ьазіз оґ Ле зЬогІсотіп§8 апсі зузІетЬиікііпе ґасіогз оґ
Ле оріітігайоп оґ Ле ІесЬпісаІ ґїіпезз оґ 400 т сіізіапсе гиппегз, \УЄГЄ сіеґіпесі. Оп такіп§ изе
Ле иг^епі іпґогтаїіоп теапз іпсііуісіиаі ресиїіагігіез оґ Ле зузіетЬиіМіп§ ґасіогз оґ Ле
ІесЬпісаІ зкіїїз оґ аЛІеІез \уеге сіеіегшіпесі. ТЬе даіа оґ Ле іпуезіі^айоп §ауе Ле геазопз Ю
ЬиіМ Сгаіпіп£ Іеззопз раПегпз Іо регґесі Ле ІесЬпісаІ зкіїїз оґ Ле аЛІеІез. Оп Ле Ьазіз оґ Ле
сопсіисіесі ехрегітепі Леге \УЄГЄ \Уогкес1 оиі Ле теЛоЛс гесоттепсіаііопз іо регґесі Ле
ІесЬпісаІ зкіїїз оґ 400 т сіізіапсе гиппегз изіп§ еуегу роззіЬІе теапз оґ иг§епі іпґогтаїіоп
УУЬІСЬ \УІ11 ітргоуе Ле еґґїсіепсу оґ Ле 1гаіпіп§ ргосезз оґ Ле 400 т сіізіапсе гиппегз іп
1)кгаіпе.
ТЬе таіп гезиііз оґ Ле сііззепаїіоп ге«еагсЬ \УЄГЄ іпігосіисесі іп Ле КЬагкіу Сотріех
СЬіІЛеп апсі уоиЛ зсЬооІ оґ Ле Оіутріс ГЄЗЄГУЄ ("Оупато"), Зрогіз СІиЬ оґ Ле КЬагкіу
Тгасіог Ріапі, КЬагкіу рЬузісаІ сиііиге Ьі§Ьег соїіе^е № 1, Ле со11е§е оґ Ле Зіаіе ехрегітепіаі
зсіепсе апсі зрогіз сгаск-апсІ-ГіеІсІ аЛІеіісз оґ ІЛааіпе.
Кеу когсЬ: 400 т сіізіапсе гиппегз, ІесЬпісаІ Йшезз, иг§епі іпґогтаїіоп.
9. О г н и с т а К а т е р и н а М и к о л а ї в н а .
Педагогічні умови формування фізичної культури першокласників:
Д и с . . . к а н д . ф і з . вих.: 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в , 2003. - 263 с.
Роботу виконано в Тернопільському державному педагогічному
університеті
імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - Шиян Б.М., д. пед. н. професор,
Офіційні опоненти - Вільчковський Е.С., д.пед.н., проф.: Презпята Г.В., к.пед.н., доц.
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Провідна установа - Національний університет фізичного виховання і спорту
України Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту.
Огниста К.М. Педагогічні умови формування особистої фізичної культури
першокласників. - Рукопис.
Дисертацію присвячено проблемі формування особистої фізичної культури учнів
молодшого шкільного віку. У ній розкривається поняття "особиста фізична культура",
компоненти та критерії її оцінки. Аналізуються форми, засоби, методи та методичні
прийоми ефективного формування особистої фізичної культури. Висновки підтверджено
даними тестових випробувань, результати впроваджено в практику фізичного виховання
учнів молодшого шкільного віку.
Метою дослідження було розробити і науково обґрунтувати методику формування
особистої фізичної культури першокласників та експериментально перевірити її
ефективність. Об'єктом дослідження є процес фізичного виховання молодших школярів
загальноосвітньої школи. Предмет дослідження - зміст, форми та методи формування
особистої фізичної культури першокласників у процесі фізичного виховання. Наукова
новизна дослідження: розкрито сутність і структуру поняття "фізична культура особистості"; вперше розроблено методику визначення, показники, критерії оцінки та рівні
сформованості особистої фізичної культури учнів перших класів; визначено педагогічні
умови організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування особистої
фізичної культури першокласників; розроблено спосіб обчислення рівнів особистої
фізичної культури; обґрунтовано використання коефіцієнта значимості при оцінці
особистої фізичної культури.
Ключові слова: фізична культура; особиста фізична культура учнів молодшого
шкільного віку; педагогічні умови, форми, засоби, методи, методичні прийоми
формування особистої фізичної культури учнів молодшого шкільного віку; компоненти,
критерії оцінки особистої фізичної культури.
Огнистая Е.Н. ГІедагогические условия формирования личной физической культурьі
первоклассников. - Рукогіись.
Диссертация посвяшена проблеме формирования личной физической культури
учеников младшего школьного возраста. В ней раскрьіваются понятие "личная физическая
культура", компоненти и критерии ее оценки. Анализируются форми, средства, методи и
методические приеми зффективного формирования личной физической культури. Виводи
подтверждени данними тестових испитаний, результати введень! в практику физического
воспитания учеников младшего школьного возраста.
Целью исследования било разработать и научно обосновать методику формирования
личной физической культури первоклассников и зкспериментально проверить еб
зффективность. Обьект исследования: процесе физического воспитания младших
школьников обшеобразовательной школи. Предмет исследования - содержание, форми и
методи формирования личной физической культури первоклассников в процессе их
физического воспитания. Научная новизна исследования: раскрита сущность и структура
понятия "физическая культура личности"; впервие разработана методика определения,
показатели, критерии оценки и уровни сформированности личной физической культури
учеников первих классов; определени педагогические условия организации учебновоспитательного процесса, направленного на формирование личной физической культури
первоклассников; разработан способ вьічисления уровней личной физической культури;
обосновано использование козффициента значимости при оценке личной физической
культури.
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Ключевше слова: физическая культура; личиая физическая культура учеников
младшего школьного возраста; педагогические условия, формьі, средства, методьі,
методические приемьі формирования личной физической культури учеников младшего
школьного возраста; компоненти, критерии оценки личной физической культури.
ОЬпузІа К.М. Рес1а§0£ісаІ сопсіігіопя оґ ґогтаїіоп оґ регяопаї рЬузісаІ сикиге оґ ґігяі
§гас1е яіисіепіз. - Мапизсгірі.
ТЬе іЬезіз із СІЄУОІЄСІ Іо іЬе ргоЬІет оґ ґогтаїіоп оґ регзопаі рЬузісаІ сиііиге оґ ^піог
зсЬооІ-а^е зіисіепіз. ТЬе поііопз оґ регзопаі рЬузісаІ сиііиге, сотропепіз апсі сгіїегіоп оґ ііз
еуаіиагіоп аге геуеаіесі іп іі. ТЬе апаїузіз оґ ґогтз, теапз, теїЬосіз апсі теїЬосІоіо^ісаІ
ІесЬпіцие оґ ЄҐҐЄСІІУЄ ґогтаїіоп оґ регзопаі рЬузісаІ сиііиге із сіопе. ТЬе гезиііз аге уегіґіесі Ьу
іЬе сіаіа оґ Іезіз, іЬе гезиііз аге іпігосіисесі іпіо іЬе ргасіісе оґ рзусЬісаІ Ігаіпіп§ оґ^ипіог зсЬооіа§е зіисіепіз.
ТЬе апаїузіз оґ Іііегаїиге іп ґогтаїіоп оґ регзопаі рЬузісаІ сиііиге оґ ]ипіог зсЬооІ-а^е
зіисіепіз геуеаіесі іЬаІ: рЬузісаІ сиііиге із а рагі оґрегзоп'я §епегаі сиііиге, \УІІІСЬ із ехргеязесі Ьу
іЬе ІЄУЄІ оґ сіеуеіортепі оґ Ьег оґ Ьіз рЬузісаІ апсі зрігіїиаі ґогсея, тоуІп§ зкіїїз апсі ЬеаІіЬ;
т о з і оґ ясіепііяія апсі ргасііііопегя ипсіегяіапсія регзопаі рЬузісаІ сикиге поі ая ап етЬосіітепІ
іЬе геяиіія оґ иза§е таїегіаі апсі ярігіїиаі уаіиез оґ рЬуяісаІ сиііиге шііЬіп іЬе регзоп іп \уіс1е
ипсіегяіапсііп^ оґ іЬіз поііоп, Ьиі опіу ехесиїіоп рзусЬісаІ ехегсізез Ьу іЬе регзоп; ііиіе аііепііоп
ія раісі іо Йіе \уауя оґрегяоп'я ґогтаїіоп аз ап іпсііуісіиаі.
ТЬе 1еасііп§ іпсіех оґ ґогтаїіоп оґ регзопаі рЬузісаІ сиііиге оґ _|ипюг ясЬооі-а§е яіисіепія із
ргорег сопсііііоп оґ ЬеаІіЬ, \уЬісЬ тияі Ьесоте іЬе ахія оґ іЬія ргосеяя, іЬе с1отіпагіп§ іпсіех
тияі Ье кпо\УІесі§е аЬоиІ ЬеаІіЬу \уау оґ ІІУІП§ апсі кпо\УІесІ8е оґ гиіея оґ яаґеіу сіигіп§
ехесиїіоп оґ ехегсізез. ТЬе 1еасііп§ гоїе іп іЬе ргосеяз оґ ґогтаїіоп оґ регзопаі рЬузісаІ сиііиге
оґ _іипіог ясЬоо1-а§е сЬіїсІгеп яЬоиісІ ріау рагепія, ІеасЬегя \УЬО тияі сіігесі іЬія ргосеяя. ТЬе
т о з і ЄҐҐЄСІІУЄ ргосезз оґ ґогтаїіоп оґ регзопаі рЬуяісаІ сиііиге оґ ]ипіог ясЬоо1-а§е сЬіїсІгеп
яЬоиісі Ье сіопе с1игіп£ Іеяяопя. Виї ітрогіапі яепзе із СІЄУОІЄСІ ю ехігасиггісиїаг сіаязея.
ТЬе сотропепіз оґ регзопаі рЬузісаІ сиііиге оґ іипіог зсЬоо1-а§е яіисіепія аге: СО^ПІІІУЄ,
тоїіуаіе, ЬеЬауіогаі опея. ТЬе рготіпепі сгіїегіа оґ іЬеіг еуаіиагіоп аге: якіііз іп рЬузісаІ
сиііиге, іпсіерепсіепі рЬуяісаІ ігаіпіп§ ехегсіяея, §оіп§ іп ґог яоте кіпсія оґ ярогіз, рапісіраііоп
іп рЬузісаІ сиііигаї-запііагу, ярогі-таяя асііопя апсі ярогі сотреііііопя, аиепс1іп§ іеяяопя апсі
тагк іп рЬуяісаІ есіисаііоп. Еуаіиаііп^ регяопаї рЬузісаІ сиііиге опе яЬоиісі сотраге іЬе ІЄУЄІ ОҐ
ґогтаїіоп оґ я о т е сотропепіз іпсіерепсіепііу ґгот іЬе питЬег оґ сгіїегіа оґ еуаіиаііоп, апсі іЬе
ияа§е оґ зоїетпііу сгіїегіа Ьеірз ю зерагаїе Іеяя ітрогіапі апсі ияеґиі сгіїегіа.
Ре<іа§о§іса1 сопсііііопя оґ ґогтаїіоп оґ рЬуяісаІ сиііиге аге сгеаііуе ияа§е оґ рЬуяісаІ
есіисагіоп Ігасііііопя, 1акіп§ іпіо сопзісіегаїіоп ге§іопа1 ресиііагіїіез оґ рЬузісаІ сопсііііопз оґ
зіисіепіз апсі сиііигаї етаріїісаі апсі егіїпісаі ґеаіигея оґ іЬе ге§іоп; іакіп§ іпіо сопзісіегаїіоп
іпіегезіз, пеесіз апсі тогіуея оґ яіисіепія, - таіп тогіуе рошег оґ іЬеіг асііуііу, сіеіаііесі
сіеуеіортепі оґ рго§гатя оґ ітргоуіп^ ІЄУЄІ ОҐ ґогтаїіоп оґ рЬуяісаІ сиііиге оґ еасЬ яіисіепі,
\УЬІСЬ геіпґогсея іЬеіг \УІЗЬ Іо ітргоуе іЬетзеїуез, Іо аґґігт іЬетзеїуез; іакіп$» іпіо
сопзісіегаїіоп іп<1ІУІсіиа1-Іуро1о§іса1 ресиііагіїіез оґ зіисіепі' сіеуеіортепі апсі ІЄУЄІЗ ОҐ іЬеіг
ргерагаїіоп; зігисіигаї регґесііоп оґ іЬе ргосеяя оґ ґогтаїіоп оґ регяопаї рЬуяісаІ сиііиге Ьу
теапз оґ тосІеШпз оґ іі сотропепія, ЛУЬІСЬ ІЯ а геаяоп оґ іія таяя сЬагасіег апсі ауаііаЬіІііу оґ
ияа^е іп Іеяяоп апсі ехігасиггісиїаг \уогк іп рЬуяісаІ есіисагіоп.; еуаіиаііоп оґ рес1а§о§ісаІ
еґґесііуепеяя оґ ргосезя оґ ]ипіог яіисіепія' регяопаї рЬуяісаІ сиііиге ґогтаїіоп іп огсіег Іо
ітргоуе іі сопіепі апсі ґогтя оґ ехесиїіоп. ТЬеіг геаіігаїіоп ргоуісіея іЬе рояяіЬіІііу іо ітргоуе
іЬе ІЄУЄІ оґ ґогтаїіоп оґ_|ипюг яіисіепія' регяопаї рЬузісаІ сикиге.
ТЬе оЬ]есІ оґ гезеагсЬ: сопіепі, ґогтя апсі теїЬосія оґ ґогтаїіоп оґ регяопаї рЬуяісаІ сикиге
оґ яіисіепія оґщпіог ґогтя іп іЬе ргосеяя оґ іЬеіг рЬуяісаІ есіисагіоп
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ТЬе ригрозе оґ гезеагсЬ: Ю сіеуеіор зсіепіійсаііу ргоуесі зузіет оґ ґогтаїіоп оґ регзопаі
рЬузісаІ сиііиге оґ зіисіепіз оґщшог ґогшз апсі іо сЬеск ііз еґґесйуепезз ехрегітепіаііу.
МеіЬосіз оґ гезеагсЬ: зІис1уіп§ оґ Іііегаїиге апсі сіоситепіагу таїегіаіз; [Ьеогеїісаі апаїузіз
апсі зупіЬезіз, рес1а§о§іса! оЬзегуаСіоп; циезІіопіп§ (циезііоппаігез, сопуегзаііопз); ресіа£0§іса1
ехрегігаепі; секйпд' теїЬосІз оґ таїЬетаїісаІ-зіаіізііс ргосеззіпд оґ сіаіа.
Зсіепіійс поуеііу оґ іЬе гезеагсЬ із іЬаі ше:
- Оеуеіортепі оґ іЬе те[Ьосіо1о§у оґ сіейпіііоп апсі сгіїегіа оґ еуаіиаііоп оґ регзопаі
рЬузісаІ сиііиге оґ зіисіепіз оґ_|итог ґогшз ґог іЬе Йгзі ііте;
- Оеуеіортепі оґ [Ье зузіет оґ есіисаііопаі \уогк сіігесіесі ґог іЬе ґогтаїіоп оґ \УЬІСЬ
іпсіисіе: (гасііііоп оґ Шгаіпіап Ьосіу ігаіпіп§; зузіет оґ ґасіогз \УЬІСЬ аге ипііесі Ьу іЬе поііоп
ЬеаІіЬу \уау оґ Ііґе; езІаЬІізЬіп^ рес1а£0§іса1 соорегаїіоп \УІІЬ аіі іпіегезіесі зісіез сопсегпіп§ іЬе
аЬоуе-тепгіопесі ргоЬіет;
- Кеуеаііп§ іЬе таіп роіпі апсі іЬе зігисіиге оґ іЬе поііоп "РЬузісаІ сиііиге оґ а
регзопаїііу",
- Оеіегтіпаїіоп оґ іЬе сотріех оґ ог^апігаїіопаї-ресіа^о^ісаі сопсііііопз оґ ітргоуіп§ іЬе
ргосезз оґ ґогтаїіоп оґ регзопаі рЬузісаІ сиііиге оґ зіисіепіз оґ щпюг ґогтз;
- Ехр1аіпіп£ іЬе иза§е оґ зоїетпііу сгіїегіа \уЬііе еуаіиаііоп оґ регзопаі рЬузісаІ сиііиге;
- Оеуеіортепі оґ а1§огііЬт оґ саісиїаііоп оґ регзопаі рЬузісаІ сиііиге.
Кеу шопіа: рЬузісаІ есіисаііоп, регзопаі рЬузісаІ сиііиге оґ іипіог зіисіепіз, ресіа§08Іса1
сопсііііопз, ґогтз, теапз, теїЬосіз, теіЬос1о1о§іса1 \уауз оґ ґогтаїіоп оґ регзопаі рЬузісаІ
сиііиге оґ]ипіог зіисіепіз, сотропепіз, сгіїегіа оґ еуаіиаііоп оґ регзопаі рЬузісаІ сиііиге оґіипіог
зіисіепіз.
10. П і д д у б н и й О л е к с а н д р Г р и г о р о в и ч .
Оптимізація
фізичної
підготовки
курсантів
вищих
навчальних
закладів
у
період
первинного
професійного
навчання:
Дис...
к а п д . ф і з . в и х . : 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в , 2 0 0 3 . - 2 5 4 с.
Роботу виконано у Харківській державній академії фізичної культури.
Науковий керівник - Ровний А.С., д.фіз.вих.
професор,
Офіційні опоненти - Камаєв О.І., д.пед.н., проф.; Бородін Ю.А., к. пед. н., доц.
Провідна установа - Державний науково-дослідний
інститут фізичної
культури
і спорту Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту.
Піддубний О.Г. Оптимізація фізичної підготовки курсантів вищих військових
навчальних закладів в період первинного професійного навчання. — Рукопис.
Дисертація присвячена питанням фізичної підготовки курсантів вищих військовонавчальних закладів у період їх первинної військово-професійної підготовки. Встановлено,
що традиційна система фізичної підготовки недостатньо ефективна. Запропоновано новий
підхід до планування фізичної підготовки курсантів у період первинної військовопрофесійної підготовки на підставі системної моделі поетапного навчання. Розроблено
методику визначення тренувальних навантажень з урахуванням початкового рівня
фізичної підготовленості курсантів та планування мікроциклів і мезоциклів занять із
використанням створених комп'ютерних програм.
Ключові слова: фізична підготовка курсантів, первинна військово-професійна
підготовка, комп'ютерне планування занять.
ІІиддубньїй А.Г. Оптимизация физической подготовки курсантов вьісших воєнних
учебньїх заведений в период начального военно-профессионального обучения. —
Рукопись.
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Диссертация посвяіцена вопросам физической подготовки курсантов вьісших воєнних
учебннх заведений в период их начальной военно-профессиональной подготовки.
Установлено, что традиционная система физической подготовки недостаточно
зффективна. Предложен новий подход к планированию физической подготовки курсантов
в период начального обучения на основе системной модели поетапного обучения.
Разработана методика определения тренировочньїх нагрузок с учетом начального уровня
физической подготовленности курсантов и планирования занятий с использованием
созданньїх компьютфних программ.
Во введении обоснована актуальность темьі, обозначеньї цель и задачи исслєдования;
раскрити научная новизна, практическое значение полученньїх результатов, личньїй вклад
соискателя; описана сфера апробации результатов исследований и количесгво публикаций;
даньї структура и обьем диссертации.
В первом разделе представлено обоснование концепции исследований, обобщение
работ ведущих ученьїх, сравнительньїй обзор и анализ научно-методической литератури и
нормативньїх документов по изучаемой проблеме.
Освещеньї современньїе вопросьі физической подготовки курсантов вьісших воєнних
учебньїх заведений, а также ее влияние на военно-нрофессиональное обучение. Изложенн
теоретико-методологические
предпосьшки
оптимизации
физической
подготовки
военнослужащих.
Вгорой раздел содержит информацию о примененньїх методах исслєдования, в
частности: анализ научно-методической литературн, педагогические наблюдения,
предварительньїй и основной педагогические експерименти, методи оценки физического
развития и функционального состояния, тестирование физической подготовленности и
военно-профессионального мастерства.
Третий раздел работи содержит результати исслєдования, устанавливающие, что
традиционние методи физической подготовки недостаточно зффективньї. Анализ
традиционной системи физической подготовки в вьісших воєнних учебньїх заведеннях
позволил наметать оптимальние пути совершенствования зтого процесса на основе
соподчинения целей физической и боевой подготовки на зтапах обучения, учета
взаимосвязи дисциплини "Физическая подготовка" с другими видами подготовки, учета
уровня подготовленности военнослужащих. В процессе решения посгавленних задач
разработана системная модель позтапного построения физической подготовки в
начальний период обучения, уточнена структурно-Логическая схема взаимосвязи
физической подготовки с другими дисциплинами, последовательность ее прохождения.
В четвертом разделе представлень! результати основного педагогического
зксперимента. По результатам комплексних исследований установлено, что разработанная
методика физической подготовки позволяет обеспечйть значительное повьшіение уровня
физической подготовленности, военно-профессионального мастерства и боеснособности
на зтапе начального военно-профессионального обучения.
В результате проведенной работи создана новая система организации физической
подготовки курсантов. Обоснованн содержание учебной программи и тематического
плана на период начальной военно-профессиональной подготовки. Разработана
компьютерная программа планирования учебньїх и самостоятельних занятий- по
физической подготовке курсантов вьісших воєнних учебньїх заведений на начальном зтапе
военно-профессионального обучения, основанная на теории беговой нагрузки
М.Р.Смирнова.
Ключевьіе
слова:
физическая
подготовка
курсантов,
начальная
военнопрофессиональная подготовка, компьютерное планирование занятий.
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РісісіиЬпу О.С. Оріітігаїіоп оґ рЬузісаІ ігаіпіп£ оґ іЬе сасіеіз ої тііііагу асасіешіез с1игіп§
іЬеіг іпіііаі тііііагу апсі ргоґеззіопаі Ігаіпіп§. — Мапизсгірі.
ТЬе сііззегіаііоп із СІЄУОІЄСІ Ю іЬе ргоЬІет оґ рЬузісаІ Ігаіпіп§ оі" іЬе сасіеіз оґ гпііііагу
асасіешіез <ґигіп§ іЬеіг іпіііаі гпііііагу апсі ргоґеззіопаі ігаіпіп§ (ІМРТ). Тгасііііопаї зузіет оґ
рЬузісаІ ргерагаїіоп іп тііііагу асасіешіез із сопзісіегесі Іо Ье гаїЬег іпеґґесііуе. ТЬе псда
арргоасЬ Іо іЬе ріаппіп§ оґ сасіеіз' рЬузісаІ Ігаіпіп§ іп іЬе регіосі оґ ІМРТ із оґґегесі. ТЬіз
арргоасЬ із Ьазссі оп іЬе зузіет тосіеі оґ Зіер-Ьу-Зіер 1гаіпіп§. ТЬе теїЬосі оґ сіеґіпіііоп оґ
Ігаіпіп§ іоасі асі^изіесі Іо іЬе іпіііаі ІЄУЄІ ОҐ сасіеіз' рЬузісаІ Яіпезз із сіеуеіоресі аз \уе11 аз
ріаппіп^ оґ тісго сусіез апсі тезо сусіез оґ іеззопз \УІІЬ іЬе изе оґ іЬе сгеаіесі сотриіег
рго§гатз.
Кеу МОГСІЇ: рЬузісаІ Ігаіпіп§ сасіеіз, іпіііаі тііііагу апсі ргоґеззіопаі Ігаіпіп§, сотриіег
ріаппіп§ оґ 1е«зопз.
11. П р и й м а к С е р г і й Г е о р г і й о в и ч .
Моделювання
параметрів
фізичної підготовленості
підлітків
у
п р о ц е с і ф і з и ч н о г о в и х о в а н н я : Д и с . . . к а н д . фіз. вих.: 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в ,
2 0 0 3 . - 2 5 6 с.
Робота виконана в Чернігівському державному педагогічному
університеті
імені Т.Г. Шевченка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - Круцевич Т.Ю., д. фіз. вих., професор,
Офіційні опоненти - Ровний А.С., д.фіз.вих., проф., Романенко В.А., д.б.н. проф.
Провідна установа - Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту.
Приймак Сергій Георгійович. Моделювання параметрів фізичної підготовленості
підлітків у процесі фізичного виховання. - Рукопис.
В дисертації визначено фізичний розвиток, функціональний стан, фізичну
підготовленість, особливості факторної структури фізичного стану підлітків 13-14 років
(хлопчиків та дівчаток), які мешкають у різних територіально-адміністративних
місцевостях. Визначені різні функціональні характеристики стабільного рівня фізичного
здоров'я підлітків, які мешкають у різних територіально-адміністративних місцевостях, що
може бути результатом адаптації організму до умов зовнішнього середовища. Доведено,
що модель функціональних характеристик належних норм фізичного стану, яка відповідає
високому рівню фізичного здоров'я, має однакові параметри незалежно від місця
проживання підлітків, що свідчить про незмінність загальних закономірностей фізіологічних норм функціонування здорового організму. Розроблені моделі співвідношення
засобів фізичного виховання у фізкультурно-оздоровчих заняттях школярів 12-15 років
відповідно до фізичного стану та місця проживання учнів.
Основні результати дослідження знайшли практичне впровадження в навчальновиховному процесі учнів загальноосвітніх шкіл, студентів вищих навчальних закладів,
науково-методичному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Ключові слова: моделювання, фізичне виховання, соматичне здоров'я, функціональний
стан, фізична підготовленість, фізична культура, система, оцінювання.
Приймак
Сергей
Георгисвич.
Моделирование
параметров
физической
подготовленности подростков в процессе физического воспитания. — Рукопись.
Во введении обоснована актуальность проблеми, определеньї цель и задачи
исследования, раскрьгга научная новизна и практическое значение работьі, личний вклад
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автора, указьівается сферу апробации и внедрения в практику результатов исслєдования,
освещеньї публикации, структура и обьем диссертационной работьі.
В первом разделе диссертации "Здоровье и физическая подготовленность детей и
молодежи в современньїх социально-зкономических условиях" проанализированьї и
обобщемьі научньїе данньїе о влиянии окружающей средьі на организм человека;
возрастньїе особенности двигательного развития и современное состояние физического
воспитания подросгков 12-15 лет, которьіе проживают в различньїх территориальноадминистративньїх условиях. Зто дало возможность определить интегральньїе показатели,
которьіе отображают отрицательньїе тенденции многокомпонентного влияния условий
проживання на состояние здоровья подростков.
Во втором разделе диссертации "Методьі и организация
исслєдования"
обосновьівается ' система взаимодополняющих исследовательских приемов, которьіе
адекватньї цели и задачам, представлена организация исслєдования.
В третьем разделе диссертации "Моделированиє параметров
физической
подготовленности подростков в процессе физического воспитания" представлен
сравнительньїй анализ данньїх физического развития, функционального состояния,
физической подготовленности и двигательной активносте подростков 12-15 лет, которьіе
проживают в разньїх территориально-административннх условиях.
Четвертий раздел "Обоснование и разработка модельно-целевьіх характеристик для
управлення уровнем физического состояния подростков 12-15 лет" посвящен обоснованию
и разработке модельно-целевьіх характеристик физического состояния мальчиков и
девочек 12-15-ти лет, которьіе живут в разньїх территориально-административньїх
условиях.
Как основную концепцию, которая характеризует подход к исследуемому вопросу, мьі
приняли состояние биознергетики индивида как критерий совершенства роста и развития.
Поскольку вьішеприведенньїй анализ дает основание утверждать, что между
соматическим здоровьем и физической подготовленностью существуют значительньїе
корреляционньїе взаимосвязи, нами разработанньїе уравнения оценочньїх параметров
физической подготовленности, которьіе будут отвечать должному уровню здоровья
ребенка для адекватного соотношения средств и методов физического воспитания.
Исходя из зтого, разработанньїе нами уровни физической подготовленности подростков 12-15 лет, которьіе отвечают "високому" и "вьіше среднего", можно квалифицировать
как "должньїе нормьі" в связи с тем, что их достижение обеспечивается оптимальним
уровнем функционирования основних систем организма в состоянии "безопасного
здоровья". Таким образом, нами доказано, что независимо от места проживания високий
уровень физического здоровья имеет одинаковьіе функциональньїе характеристики и
обеспечивается достаточно вьісокой физической подготовленностью. Несмотря на разньїе
системи оценки результатов и разньїе граници среднего, ниже среднего, среднего и низкого уровня физической подготовленности, високий и вьіше среднего уровни совпадают.
Определенние нами граници норм могут служить ориентиром, модельно-целевой
характеристикой того уровня физической подготовленности, которнй необходимо достичь
в процессе физкультурно-оздоровительньїх занятий.
Определение направленности и соотношения средств для достижения оптимального
уровня физического состояния подростков осуществлялось с использованием факторного
анализа, которьій дает информацию об уровне взноса того или другого качества в общее
физическое состояние подростков разного возраста и пола.
В пятом разделе "Обсуждения результатов исследований" приводится итог работи, в
которой било показано, что оценка зффективности физкультурньїх занятий может
осуществляться с одной сторони достигнутим уровнем физической подготовленности, а с
другой - достигнутим состоянием здоровья.
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На основании разработки системи оценки уровня физической подготовленности
впервьіе бьіли определенньїе функциональньїе характеристики должного (безопасного)
уровня физического здоровья подростков обоих полов, которьіе живут в разньїх
территориально-админисгративньгх условиях. Доказано, что модель функциональньїх
характеристик должньїх норм физического состояния, которое отвечает високому уровню
соматического здоровья, имеет одинаковьіе параметри независимо от местожительства
подростков, что свидетельствует о неизменности общих закономерностей физиологических норм функционирования здорового организма.
В исследованиях, проведенньїх нами, мьі предложили модельньїе характеристики
"безопасного" уровня физических нагрузок, что позволяет достичь "високого" уровня
соматического здоровья подростков, которьіе живут в разньїх территориальноадминистративньїх условиях и с разньїм уровнем загрязнения радионуклидами
окружающей средьі. "Високий" уровень соматического здоровья обеспечивается
оптимальньїм нриспособлением к агрессивной окружающей среде. Зто происходит за счет
адаптации органов и систем к раздражающим факторам внешней и внутренней средьі.
Ключевьіе слова: моделирование, физическое воспитание, соматическое здоровье,
функциональное состояние, физическая подготовленность, физическая культура, система,
оценивание.
Ргіутак 8ег§іу Сеог^іуоуісії. Зішиїагіоп оґ рЬузісаІ Ігаіпіп§ рагатеїегз оґ іЬе
асіоіезсепіз іп іЬе ргосезз оґ рЬузісаІ Ігаіпіп§. ТЬе тапизсгірі.
ТЬе іЬезіз із сіссіісаіесі ю а ргоЬІет оґ асШіїіоп іо езіітаїіоп га1іп§ зузіет оґ асіоіезсепіз'
Ігаіпіп§ іп іЬе ргосезз оґ Іакіп§ ир рЬузісаІ сиііиге. ТЬе іЬезіз сіеаіз \УІІЬ іЬе рЬузісаІ
сіеуеіортепі, ґипсііопаі зіаіе, рЬузісаІ ігаіпіп§, расиііагіїіез оґ ґасіог ітате оґ рЬузісаІ зіаіе оґ
іЬе асіоіезсепіз' 13-14 уеагз оісі (Ьоуз апсі §іг1з), \УЬО ІІУЄ іп Йіґґегепі Іеггіїогіаі - асітіпізігаїіуе
сіізігісіз. ТЬе сіеґіпііе ґипсііопаі сЬагасІегізІісз оґ а зесите ІЄУЄІ ОҐ рЬузісаІ ЬеаІіЬ оґ іЬе
асіоіезсепіз, \УЬО ІІУЄ іп сііґґегепі Іеггіїогіаі - асітіпізігаїіуе сіізігісіз сап Ье сопзісіегесі аз а гезиіі
оґ ог^апізт асіаріаііоп іо сопсііііопз оґ ап епуігоптепі. її із ргоуесі, іЬаІ тосіеіз оґ іЬе
ґипсііопаі сЬагасІегізІісз оґ іЬе ргорег зіапсіагсіз оґ рЬузісаІ зіаіе, \УЬІСЬ гезропсіз а Ьі^Ь ІЄУЄІ ОҐ
рЬузісаІ ЬеаІіЬ, Ьаз ісіепіісаі рагатеїегз іггезресііуе оґ а гезісіепсе оґ іЬе асіоіезсепіз, апсі
ІезІіГіез іо іЬе зІаЬіііІу оґ §епега1 арргоргіаіепезз оґ іЬе рЬузіо1о§ісаі зіапсіагсіз оґ орегаїіоп оґ а
ЬеаІіЬу ог§апізт ґипсйопіпд. ТЬе оіезідпесі тосіеіз оґ а гаїіо оґ теапз оґ рЬузісаІ 1гаіпіп§ іп
рЬузісаі-запіІагу Іеззопз оґ іЬе риріїз 12-15 уеагз оМ соггезропсі Іо рЬузісаІ зіаіе апсі гезісіепсе
оґ іЬе зсЬооїсЬіїсІгеп.
ТЬе Ьазіс Гтпс1іп£5 оґ іпуезіі^аііоп Ьауе ґоипсі а ргасіісаі іпігосіисііоп Іо іЬе есіисаііопаі
ргосезз оґ іЬе риріїз оґ сотргеЬепзіуе зсЬооїз, зіисіепіз оґ Ьі§Ьег есіисаііопаі езіаЬіізЬтепІз.
Кеу у/огйь: зітиіаііоп, рЬузісаІ Ігаіпіп§, зотаїіс ЬеаІіЬ, ґипсііопаі зіаіе, рЬузісаІ Ігаіпіп§,
рЬузісаІ сиііиге, зузіет, езіітаїіоп.
12. Р і п а к І г о р М и р о н о в и ч .
Управління руховою активністю чоловіків розумової праці першого
з р і л о г о в і к у : Д и с . . . к а н д . ф і з . в и х . : 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в , 2 0 0 3 . - 164 с.
Роботу виконано у Львівському
державному
інституті фізичної
культури
Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту.
Науковий керівник - Приступа Є.Н., д. пед. н. професор.
Офіційні опоненти - Мицкан Б.М., д. б. н., проф., Жданова О.М., к. пед. н., проф.
Провідна установа — Тернопільський державний педагогічний університет
імені
Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України.
,
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Ріпак Ігор Миронович. Управління руховою активністю чоловіків розумової праці
першого зрілого віку. - Рукопис.
Об'єкт дослідження - рухова активність людей зрілого віку. Мета дослідження визначити обсяги рухової активності чоловіків першого зрілого віку, які займаються
розумовою працею, та оптимізувати її параметри. Методи дослідження. Для вирішення
поставлених завдань було застосовано комплекс теоретичних, соціологічних, педагогічних
і медико-біологічних методів, методи математичної статистики.
Наукова новизна полягає в отриманні даних про зміст та параметри добової рухової
активності чоловіків. Вперше розроблено апаратно-програмний комплекс "Пристрій для
оцінки рухової активності". Доповнено відомості про значення мотиваційного чинника у
досягненні оптимального рівня рухової активності, підтверджено значення оптимального
рівня рухової активності для збереження, зміцнення здоров'я і працездатності.
У констатуючому експерименті визначено рівні рухової активності, фізичного стану;
проаналізовано адаптаційний потенціал ССС; визначено рівень фізичної підготовленості;
спосіб життя чоловіків розумової праці першого зрілого віку. Розроблено та
експериментально обгрунтовано програму онтимізацп рухової активності чоловіків
розумової праці першого зрілого віку. Проведений експеримент підтвердив доцільність
розроблених рекомендацій з оптимізації рухової активності чоловіків, що дозволяє
рекомендувати програму для широкого впровадження у практику організованих та
самостійних занять фізичними вправами.
Ключові слова: рухова активність, чоловіки першого зрілого віку, розумова праця,
апаратно-програмний комплекс, оптимізація рухової активності.
Рипак Игорь Миронович. Управление двигательной активностью мужчин
умственного труда первого зрелого возраста. - Рукопись.
Обьект исслєдования - двигательная активность людей зрелого возраста. Цель
исслєдования - определить обьемьі двигательной активности мужчин первого зрелого
возраста, занятьіх умственньїм трудом, и оптимизировать ее параметрьі. Методьі
исслєдования. Для решения поставленньїх задач бьіл использован комплекс теоретических,
социологических, педагогических и медико-биологических методов: анализ литературньїх
источников по проблемам оптимизации двигательного режима и управлення двигательной
активностью человека; анкетирование; оценка адаптационного потенциала сердечнососудистой системи и определение уровня физического состояния; тестирование,
педагогический експеримент; использование аппаратно-программного комплекса для
определения количественних характеристик суточной двигательной активности; методи
математической статистики.
Новизна работи - полученьї новие данние о содержании и параметрах двигательной
активности мужчин первого зрелого возраста, виполняющих умственную работу; впервие
разработан и защищен патентом на изобретение аппаратно-программний комплекс (АПК),
которий позволяет регистрировать физические нагрузки в реальних условиях,
обеспечивает високую зффективность и точность оценки физической нагрузки, фиксирует
количественнне показатели спонтанной и специально организованной двигательной
активности, дополнени данние о значений мотивационного фактора для достижения
необходимого уровня двигательной активности; подтверждено, что оптимальний уровень
двигательной
активности способствует
сохранению,
укреплению здоровья
и
работоспособности.
В диссертации проведен анализ научно-методической литератури, свидетельствующий
о том, что в настоящее время имеется незначительное количество работ, которие
посвящени проблеме управлення двигательной активностью людей, в частности мужчин
первого зрелого возраста, виполняющих умственную работу.
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В практике физического воспитания недостаточно обоснована методика определения
обьемов двигательной активносте, что побудило автора диссертации к разработке новой
методики их измерения.
Во введении обоснована актуальность проблеми, определеньї цель и задачи
исследования, его обьект и предмет, описана научная новизна и практическое значение
работьі, атакже показан личньїй вклад соискателя.
Первьій раздел носвящен аналитическому обзору современньїх взглядов на управление
двигательной активносгью, дана характеристика мужчин зрелого возраста, обобщен опьіт
иснользования средств и форм физического воспитания в организации их двигательной
активносте.
Во втором разделе "Методьі и организация исследования" содержится информация об
использованньїх
методах:
теоретическом
анализе
литературньїх
источников,
педагогическом зксперименте, педагогических тестах, медико-биологических методах,
методах математической статистики.
В третьем разделе приводятся результати анкетного опроса преподавателей вьісших
учебньїх заведений г. Львова (п=385). В ходе анкетирования изучено место и обьем
двигательной активносте в режиме дня мужчин первого зрелого возраста, вьіполняющих
умственную работу, дана характеристика мотивов и интересов респондентов к разньїм
видам двигательной активносте. В констатируювдем зксперименте с использованием АПК
установленьї следующие уровни двигательной активносте: низкий (у 26,7% мужчин), ниже
среднего (у 13,3%), средний (у 30%), вьіше среднего (у 16,7%), високий (у 13,3%).
Четвертий раздел посвящен теоретико-методическому обоснованию задач, средств и
форм специально организованной двигательной активносте мужчин 30-40 лет,
вьіполняющих умственную работу. Дана характеристика содержания зкспериментальной
программьі оптимизадии двигательной активносте мужчин первого зрелого возраста,
вьіполняющих умственную работу, - "Двигательная активность - здоровье". Программа
прсдусматривала оптимизацию двигательной активносте в течение дня, недели. Гіри ее
разработке бьіли учтеньї исходньїе параметри двигательной активносте, а также мотивьі и
интересьі мужчин первого зрелого возраста к разньїм видам двигательной активносте. В
нроі-рамму бьіли включеньї комплекси физических упражнений для использования в
режиме рабочего дня, разнообразньїе формьі физкультурно-оздоровительньїх занятий в
свободное время.
Результати проведенного педагогического зкеперимента свидетельствуюг о том, что
рсализация зкспериментальной программьі способствовала повьішению уровня
двигательной активносте мужчин 30-40 лет занятьіх умственньїм трудом, оказала
положительное влияние на уровень их физического состояния и физической
подготовленности.
Методика оценки параметров двигательной активности с использованием АПК
внедрена в трех вьісших учебньїх заведеннях г. Львова. Предложенньїе методические
рекомендации позволяют мужчинам 30-40 лет, вьіполняющим умственную работу,
самостоятельно вибирать адекватньїе формьі занятий физическими упражнениями,
которьіе компенсируют недостаточность двигательной активности в течение дня, недели,
сіюсобдувуют укреплению здоровья.
'
Юіючевьіе слова: двигательная активность, мужчини первого зрелого возраста,
умственньїй труд, аппаратно-программньїй комплекс, опгимизация двигательной
активности.
•
. і..
Кірак І$»ог МугопоуусН. Мапа§етепІ оґ тоуетепі асііуііу оґ теп оґ іЬе ЛгзС асіик а§е
іпіо тепіаі асііуііу. - Мапизсгірі.
ОІуесІ оґ іпуезІі§аІіоп - Ш О У Є Ш Є П І асііуііу оґ таїиге теп.
•
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А і т оґ іпуезіі^аііоп - сіеґіпе Ле атоипі оґ т о у е т е п і асііуііу оґ т е п оґ Ле НІЙ асіиіі а§е,
аге ІПУОІУЄСІ іпю тепіаі асііуііу апсі орйтіге ІІ8 рагатеїегз.
МеЛосіз оґ іпУЄ51і§аііоп. \¥е Ьауе изесі сотріех оґ Леогейсаі, зосіо1о§іса1, ресіа§о§ісаі
апсі тесіісо-ЬіоІо^ісаІ теЛосІз апсі теЛосіз оґ таЛетаїісаІ зіаіізіісз \УІІЬ а ригрозе Іо ЗОІУЄ
[Ье ргоЬІетз ри[ іп ґгопі оґ и8.
Зсіепііґїс поуе1[у оґ оЬіаіпесі гезиіів: пе\у сіаіа ііеаІіп§ \УІЛ соп[епі8 апсі рагате[егз оґ сіаііу
т о у е т е п і асііуііу оґ т е п Ьауе Ьееп оЬіаіпесі; аррагаШ8-рго§гаттіп§ сотріех " О Є У І С Є ҐОГ
теазигетепі оґ т о у е т е п і асііуііу" Ьаз Ьееп ґог іЬе ґігзі і і т е \уогкесі оиі апсі ргоіесіесі Ьу
1ісеп8е (сіесіагаїіоп Іісепзе № 39293 А); сіаіа сопсетіп§ тоїіуаііоп іп геасЬіп§ оріітаї ІЄУЄІ оґ
т о у е т е п і асііуііу Ьауе Ьееп сотрііесі; іі Ьа8 Ьееп сопґігтесі іЬаі оріітаї ІЄУЄІ ОҐ т о у е т е п і
асііуііу ґасіїііаіе зауіп§ апсі 5ІгегщіЬепт£ оґ ЬеаІіЬ апсі \Уогкіп§ сарасіїу.
ТЬе ІЄУЄІ5 оґ т о у е т е п і асііуііу аге сіеґїпсі іп іЬе 8іаііп§ ехрегітепі аз \УЄ11 аз оґ рЬузісаІ
сопсііііоп; іЬе асіаріаііоп роїепііаі оґ согсііаі-уазсиїаг зузіет, Ьаз Ьееп апаїугесі Ле ІЄУЄІ ОҐ
рЬузісаІ ргерагесіпезз Ьаз Ьееп сІеГтесі аз шеіі аз Ле \уау оґ Ііґе оґ Ле ґігзі асіиіі а§е теп.
ТЬе рго§гат оґ оріітігаїіоп оґ т о у е т е п і асііуііу оґ т е п оґ Ле іїгзі асіиіі а§е ІПУОІУЄСІ іпіо
тепіаі асііуііу Ьаз Ьееп \уогкесі оиі апсі ехрегітепіаііу ргоуесі. ТЬе ехрегітепі Ьеіп§ саггіесі
оиі ргоуесі Ле ехресііепсу оґ Ле \Уогкесі оиі гесоттепсіаііопз іп оріітігаїіоп оґ т е п т о у е т е п і
асііуііу, Лаі а1Іо\У5 из Ю гесоттепсі Ле рго^гат ґог уазі изе іп ргасіісе оґ ог§апігес1 апсі
іпсіерепсіепі 1гаіпіп§ зеззіопз іп рЬузісаІ есіисаііоп.
Кеу У/ОГСІХ: т о у е т е п і асііуііу, т е п оґ Ле ґігзі асіиіі а§е, тепіаі асііуііу, аррагаїизрго§гаттіп§ сотріех, оріітігаїіоп оґ т о у е т е п і асііуііу.
\УЬО

13. Р о м а н е н к о В і к т о р В а с и л ь о в и ч .
В п л и в р і з н и х р е ж и м і в р у х о в о ї а к т и в н о с т і на ф і з и ч н и й с т а н с т у д е н т о к
вищих
навчальних
закладів
гуманітарного
профілю:
Дис...
к а н д . ф і з . в и х . : 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в , 2 0 0 3 . - 2 1 9 с.
Роботу виконано у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені
Михайла Коцюбинського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - Куц О.С., д. пед. н., професор.
Офіційні опоненти - Круцевич Т.Ю., д. фіз. вих., професор;
- Котова І.В., к. пед. н., доцент.
Провідна установа - Тернопільський державний педагогічний університет
імені
Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України.
Романенко В.В. Вплив різних режимів рухової активності на фізичний стан студенток
вищих навчальних закладів іуманітарного профілю. - Рукопис.
Дисертацію присвячено вивченню впливу різних режимів рухової активності на
фізичний стан студенток вищих навчальних закладів (ВНЗ) гуманітарного профілю. У ній
аналізуються форми, засоби, методи та методичні прийоми ефективного впровадження
різних режимів рухової активності у навчальний процес студенток ВНЗ гуманітарного
профілю, на основі експериментальних матеріалів рекомендуються різні моделі рухової
активності.
Метою дослідження було експериментально обґрунтувати раціональний спеціально
організований режим рухової активності студенток ВНЗ гуманітарного профілю. Об'єктом
дослідження є рухова активність студенток ВНЗ гуманітарного профілю. Предмет
дослідження - вплив різних за обсягом і змістом видів рухової активності на фізичний стан
студенток вищих навчальних закладів гуманітарного профілю. Наукова новизна отриманих
результатів: вперше розроблено модельні характеристики рухової активності студенток
залежно від видів фізичної активності; отримано нові дані про структуру, зміст і обсяг
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рухової активності студенток ВНЗ гуманітарного профілю; взаємодію побутового,
навчального і фізкультурно-оздоровчого компонентів рухового режиму і їх вплив на
фізичний стан вказаного контингенту; конкретизовані способи дозування навантаження на
основі врахування психофізичних особливостей студенток на заняттях різними видами
рухової активності; розроблено підходи до методичного забезпечення найбільш
популярних серед студенток видів аеробіки.
Ключові слова: фізичний стан студенток, рухова активність, режими рухової
активності, моделі рухової активності, вищі навчальні заклади гуманітарного профілю,
комплексний підхід, форми, засоби і методи фізичного виховання, експеримент.
Романенко В.В. Влияние разньїх режимов двигательной акгивности на физическое
состояние студенток вьісших учебньїх заведений гуманитарного профиля. - Рукопись.
Диссертация посвящена изучению влияния различньїх режимов двигательной
активности на физическое состояние студенток вьісших учебньїх заведений гуманитарного
профиля. В ней анализируютея формьі, средства, методьі и методические приемьі
зффекгивного внедрения зтих режимов двигательной акгивности в уЧебньїй процесе
студенток вузов гуманитарного профиля; на основании зкепериментальньїх материалов
рекомендуютея различньїе модели двигательной активности.
Целью исследования бьіло зкепериментальное обоснование рационального, специально организованного режима двигательной активности студенток вузов гуманитарного
профиля. Обьект исследования - двигательная активность студенческой молодйжи.
І Іредмет исследования - влияние различньїх по обьему и содержанию видов двигательной
акгивности на физическое состояние студенток вузов гуманитарного профиля.
В работе нашли подтверждение закономерности морфофункционапьного и психофизиологического развития, динамйка физической подготовленности студенток 1-4-х
курсов гуманитарньїх специальностей. Дополненьї данньїе о соматическом здоровье
студенток, их двигательной активности и состоянии умственной и физической
рабогоспособности. Впервью разработаньї модельньїе характеристики двигательной
активности студенток в зависимости от видов физической активности; полученьї новьіе
данньїе о структуре, содержании и обьеме двигательной активности студенток вузов
гуманитарного профиля; взаимообусловленность бьітового, учебного и физкультурнооздоровительного компонентов двигательного режима и их влияние на физическое
состояние указанного контингента; конкретизированьї способи дозирования нагрузок на
основании учета гісихофизических особенностей студенток на занятиях разньїми видами
двигательной активности; разработаньї подходьі к методическому обеспечению наиболее
популярньїх ереди студенток видов азробики.
На основе апробированной зкспериментальной программьі разработаньї модели
двигательной активности:
- первая модель - для студенток, которьіе пожелали, кроме двух обязательньїх занятий по
физическому воспитанию обязательной программьі (4 академических часа), заниматься
шейпингом два раза в неделю по 1 часу (2 часа) и два раза в неделю по 20-30 минут
самостоятельно заниматься
физическими упражнениями
(40-60
минут)
с
интенсивностью 120-130 уд/мин;
вгорая модель - для студенток, которьіе пожелали заниматься, кроме двух
обязательньїх занятий по физическому воспитанию по общей программе (4 часа), еще
два раза фанк-азробикой 30-40 минут (60-80 мин.) и два раза в неделю самостоятельно
заниматься физическими упражнениями до 20-25 минут (40-50 мин.) с интенсивностью
130-150 уд/мин.
третья модель - для студенток, которьіе пожелали кроме двух обязательньїх занятий по
физическому воспитанию по общей программе (4 часа), два раза в неделю по 60-90
31

минут (120-180 мин) заниматься аква-азробикОй (водіюй азробикой) и два раза в
неделю самостоятельно заниматься физическими упражнениями до 15-20 минут (30-40
мин.) с интенсивностью 120-130 уд/мин.
Использование указаннмх моделей позволило достичь значительньїх сдвигов в
физической подготовленности студенток всех експериментальних групп: в развитии
скоростньгх возможностей на 8,8-12,8%, в вьіносливости - на 10,0-16,6%, в развитии
скоростно-силовнх качеств - на 9,8-11,4%, в мишечной силе - на 20,3-31,2%, в гибкости на 41,2-63,7%.
Об зффективности зкспериментальной
программн
повишения
физической
подготовленности студенток свидетельствуют результати проведенного сравнительного
анализа уровней физической подготовленности студенток зкспериментальннх групп в
конце учебного года и уровня требований по Государственним тестам в развитии
физических качеств. Необходимо отметить, что абсолютное большинство исследуемнх
при повторном тестировании в конце учебного года достигли уровня оценки "4", а в
некоторьіх случаях - "5" (ловкости и гибкости).
Имея практически одинаковьіе исходньїе данние, под влиянием зкспериментальной
программн значительно повисился обьем общей двигательной активности студенток - от
26,6 до 32,6% и обьем физкультурно-оздоровительной двигательной активности - от 29,6
до 42,6%. У студенток зкспериментальннх групп под влиянием авторской программн на
завершаюіцем зтапе педагогического зксперимента значительно улучшились умственная и
физическая работоспособность. Так, показатели умственной работоспособности
(сосредоточенность, стойкость, концентрация внимания) за учебний год вьіросли на 5,810,6%. Целенаправленное использование средств двигательной активности позволило во
всех зкспериментальннх группах значительно улучшить физическую работоспособность
студенток - на 9,2-12,2% (Р < 0,001).
Сравнение полученньїх в зксперименте результатов с оценочной шкалой уровня
физического здоровья показало, что с уровней ниже среднего (3-5 баллов) и среднего (6-10
баллов) вначапе зксперимента все студентки зкспериментальннх групп били переведени в
уровни здоровья или вьіше среднего (11-12 баллов, 65-70% студенток), или вьісокий (13 и
больше баллов, 30-35% студенток). При завершений зксперимента на втором курсе
пракгически у всех студенток зкспериментальннх групп отсутствовал риск развития
заболеваний сердечно-сосудистой системи.
Результати исследований свидетельствуют о том, что решение проблеми повишения
двигательной активности студенческой молодежи возможно только при комплексном
подходе к вибору рациональних режимов двигательной активности. Предложенная
методика построения моделей двигательной активности на основе учета мотиваций и
особенностей физического состояния студенток может бьіть использоваиа в практике
работи кафедр физического воспитания вузов.
Кпючевьіе слова: физическое состояние студенток, двигательная активность, режими
двигательной активности, модели двигательной активности, висшие учебньїе заведення
гуманитарного профиля, комплексний подход, формьі, средства и методи физического
воспитания, експеримент.
Котапепко У.У. ТЬе сіііїегепі тоуІП£ асгіуііу ге^ітез іпЯиепсе оп іЬе рЬузісаІ зіаіе оГ
Ні^Ьег есіисагіопаї Ьитапііагіап езіаЬІізЬтепіз і'етаїе 8іис1епі8. - Мапизсгірі.
ТЬе іЬезіз із СІЄУОІЄСІ іо СЬе апаїузіз о( іпііиепсе оп Ше рЬузісаІ зіаіе оґ Ні§Ьег есіисагіопаї
Ьитапііагіап езіаЬІізЬтепіз Гегааіе зіисіепіз. ТЬе ґогтз, теапз апсі теїЬосІз оґ ЄҐҐЄСІІУЄ
ГиІГіІІтепІ сІіїїегепС тоуіп§ асііуііу ге§ітез іп есіисагіопаї ргосезз оґ Ні§Ьег есіисагіопаї
Ьитапііагіап езіаЬІізЬтепіз ґетаїе зіисіепіз Ьауе Ьееп апаїугесі. Оп їЬе ЬазІ8 оґ ехрегітепіаі
таїегіаіз уагіоиз тоуіп§ асііуііу тосіеіз Ьауе Ьееп гесоттепсіед.
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ТЬе аіш оГ іЬе геяеагсЬ \уаз (о яиЬяіапііаІе ехрегітепіаііу гаїіопаі, езресіаііу огцапіхесі
ге§ітез оґ Ьі§Ьег есіисаііопаї Ьитапііагіап езІаЬІізЬтепіз ґетаїе яіисіепія тоУІп£ асгіуііу. ТЬе
оЬіесІ оґ іЬе геяеагсЬ ія а сіїґґегепі рориіаііоп §гоир тоуіп§ асііуііу. ТЬе яиЬіесІ оґ іЬе геяеагсЬ
ія іЬе іпґіиепсе оґ сііґґегепі уоїише апсі сііґґегепі сопіепі кіпсіз оґ ІТЮУІП^ асііуііу оп іЬе рЬуяісаІ
яіаіе оґ Ні^Ьег есіисаііопаі Ьитапііагіап еяІаЬііяЬшепІя ґетаїе яіисіепія.
Зсіепііґїс поуеііу оґ іЬе гезиііз: іі Ьая Ьееп \уогкес1 оиі ґог іЬе Йгяі і і т е тосіеі сЬагасіегіяііся
оґ яіисіепія тоуіп§ асііуііу сіерепсііп£ оп рЬуяісаІ асііуііу кіпсіз; іі Ьая Ьееп §оі пе\у сіаіа оп
яігисіиге, сопіепі апсі уоіите оґ тоУІп§ асІІУІІу оґ Ні§Ьег есіисаііопаі Ьитапііагіап
еяІаЬііяЬтепІя ґетаїе зіисіепіз; іі Ьая Ьееп сопсгеїігесі Ше теапя оґ 1оасііп§ сіояа§е 1акіп§ іпіо
ассоипі яіисіепія ряусЬорЬуяісаі ресиііагіїіез §оіп§ іп ґог сііґґегепі кіпсія оґ тоуіпд асгіуііу.
Кеу шогсі.ч: рЬузісаІ зіаіе ґетаїе яіисіепія, тоУІп§ асІІУІІу, тоУІп§ асііуііу гертея, Ш О У І П §
асІІУІІу тосіеія, Ні§Ьег есіисаііопаі Ьитапііагіап еяІаЬііяЬтепіз, сотріех арргоасЬ, ґогтз,
теапз апсі теїЬосІз рЬуяісаІ есіисаііоп, ехрегітепі.
14. С е м б р а т С е р г і й В а с и л ь о в и ч .
Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного
в і к у : Д и с . . . к а н д . ф і з . в и х . : 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в , 2 0 0 3 . - 190 с.
Робота
виконана
в Переяслав-Хмельницькому
державному
педагогічному
університеті імені Григорія Сковороди Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - Волков Л.В., д. пед. н., професор.
Офіційні опоненти - Шиян Б.М., д. пед. н. професор;
- Козлова К.П., к. пед. н., професор.
Провідна установа - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України.
Сембрат С.В. Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного
віку. - Рукопис.
Дисертація присвячена проблемі удосконалення системі фізичної підготовки дітей
молодшого шкільного віку.
Об'єкт дослідження - фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку. Предмет
дослідження - ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку.
Мета дослідження - зміст фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку.
Виявлено, що рівень фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку
залежить від кліматогеографічних та екологічних особливостей регіону. Досліджуючи
структуру фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку, визначено основні
чинники, що забезпечують спрямованість засобів і методів педагогічного впливу.
У всіх вікових групах показники фізичного розвитку знаходяться у взаємозв'язку з
показниками сили та впливають на рівень фізичної підготовленості, що дозволяє
визначити значення біологічного та педагогічного чинників фізичної підготовки дітей
молодшого шкільного віку.
Результати аналізу факторної структури фізичної підготовленості та вивчення
сенситивних періодів вікового розвитку фізичних здібностей дозволили розробити
співвідношення засобів педагогічного впливу та спланувати як вибіркове, так і комплексне
їх застосування.
Для корекції фізичних навантажень та загаїьного педагогічного впливу розроблено
оціночні таблиці, які дозволили в комплексі за п'ятьма найбільш інформативними
показниками здійснювати диференційовану оцінку рівня фізичної підготовленості дітей
молодшого шкільного віку.
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Ключові слова: фізична підготовка дітей молодшого шкільного віку, організація
фізичної підготовки, контроль фізичної підготовленості, ігрове спрямування.
Сембрат С.В. Игровая направленность физической подготовки детей младшего
школьного возраста. - Рукопись.
Диссертадия посвящена проблеме совершенствования системьі физической подготовки
детей младшего школьного возраста.
Обьект исслєдования - физическое воспитание детей младшего школьного возраста.
Предмет исслєдования - игровая направленность физической подготовки детей
младшего школьного возраста. Цель исслєдования - содержание физической подготовки
детей младшего школьного возраста.
Установлено, что на уровень физической подготовленности оказьівают существенньїе
влияния как климатогеографические, так и зкологические особенности региона.
При исследовании структури физической подготовленности детей младшего
школьного возраста определеньї основньїе факторьі, обеспечивающие направленность
средств и методов педагогического воздействия.
В структуре физической подготовленности независимо от возраста и пола определеньї
четьіре основньїе факторьі, исключение составляег факторная структура физической
подготовленности девочек и мальчиков 9 лет, где вьіявленьї три фактора.
Компоненти, которие определяют структуру физической подготовленности детей
младшего школьного возраста, - физическое развитие и физические способности - по
данньїм результатов исслєдования оказьівают влияние на уровень физической
подготовленности от 70 - 80%.
Во всех возрастних группах показатели физического развития находятся во
взаимосвязи с показателем сильї и оказьівают влияние на уровень физической
подготовленности, что позволяет определить роль биологического и педагогического
факторов в физической подготовке детей младшего школьного возраста
С возрастом показатели физического развития оказьівают влияние на уровень
физической подготовленности, но значительное место принадлежит педагогическому
воздействию, которое направлено на развитие физических способностей.
В соответствии с современньїми требованиями физического воспитания основное
содержание педагогического воздействия включало: разработку планирования средств и
методов физической подготовки, форм и методов организации учебньїх занятий, контроля
и коррскции физических нагрузок и общего педагогического воздействия.
Результати анализа факторной структури физической подготовленности и изучение
сенситивних периодов возрастного развития физических способностей позволили
разработать соотношение средств педагогического воздействия и спланировать как
избирательное, так и комплексное их применение.
При организации учебньїх занятий по физической подготовке бьш использован
игровой метод, которий позволяет в значительной степени повисить работоспособность
детей, их дисциплинированность и заинтересованность.
В соответствии с игровой направленностью занятий осуществлена систематизация
игровьіх упражнений. В зксперименте определена их избирательная дозировка, время
отдьіха между вьшолнением упражнений, а также общая величина тренировочной
нагрузки в учебньїх занятиях.
Для коррекции физических нагрузок и общего педагогического воздействия
разработаньї оценочние таблицьі, позволяющие в комплексе по ІІЯТИ наиболее
информативним показателям осуществлягь дифференцированную оценку уровня
физической подготовленности детей младшего школьного возраста.
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Ключевьіе слова: физическая подготовка детей младшего школьного возраста,
организация физической подготовки, контроль физической подготовленности, игровая
направленность.
8 е т Ь г а І 8-У. РЬуяісаІ Есіисагіоп іЬгои§Ь Ріау оґ іЬе Ргітагу 8сЬооі А§е СЬіїсІгеп. - ТЬе
Мапизсгірі.
ТЬе іЬезіз із СІЄУОІЄСІ Іо іЬе ргоЬІет оґ іЬе рЬузісаІ есіисагіоп зузіет ітргоуетепі ґог іЬе
ргітагу зсЬооі а§е сЬіїсІгеп.
ТЬе аиіЬог геуеаіз іЬаі іЬе ІЄУЄІ ОҐ іЬе ргітагу зсЬооі а§е сЬіїсігеп'З рЬузісаІ ґітезз сіерепсіз
оп с1ітаІе-§ео§гарЬіс апсі есоіо§іса1 ресиііагіїіез оґ а сіейпііе ге§іоп. \¥Ьеп зШсіуіп§ іЬе
зігисіиге оґ іЬе ргітагу зсЬооі а§е сЬіїсІгеп рЬузісаІ Йіпезз іЬе §епега1 ґасіогз ргоуісіїпй іЬе
ресіа^о^ісаі іпйиепсе теапз апсі теїЬосіз сіігесгіоп аге сіеґіпесі.
ТЬе рЬузісаІ сіеуеіортепі сіаіа оґ аіі а£Є дгоирз аге іпіеггеїаіесі \УІІЬ іЬе ґасіогз оґ родаегз
апсі аґґесі іЬе рЬузісаІ Йіпезз ІЄУЄІ іЬаІ аІ1о\У5 іо оиіііпе іЬе зі§піґісапсе оґ Ьіо1о§ісаІ апсі
ресіа§о§іса1 іззиез оґ іЬе ргітагу зсЬооі а§е сЬіїсігеп'з рЬузісаІ есіисагіоп.
ТЬе гезиііз оґ іЬе апаїузіз оґ'іЬе рЬузісаІ ґітезз ґасіогіаі зігисіиге апсі іЬе зіисіу оґ зепзігіуе
регіосіз оґ іЬе рЬузісаІ аЬіІіІіез а§е сіеуеіортепі Іеі іЬе аиіЬог іо \уогк оиі іЬе гагіо оґ
рес1а£о§іса1 іпйиепсе теапз апсі сіе5І§п іЬеіг затрііп§ апсі іп1е§га1е<1 арріісаііоп.
Рог рЬузісаІ Іоасіз апсі §епега1 рес1а§о§ісаІ іпйиепсе соггесгіоп іЬе аиіЬог Ьаз \Уогкес1 оиі
зсогіп§ іаЬіез іЬаі іп сотріех \УІІЬ іЬе Й У Є т о з і іпґогтаїіуе іезіз геаііге іЬе сіізсгітіпагіуе тагк
оґ іЬе ргітагу зсЬооі а§е сЬіїсігеп'з рЬузісаІ Йіпезз ІЄУЄІ.
Кеу мог(Ь: ргітагу зсЬооі сЬіїсігеп'з рЬузісаІ есіисагіоп, рЬузісаІ есіисагіоп ог§апігагіоп,
рЬузісаІ Йіпезз сопігоі.
15. С т е п а н ю к С в і т л а н а І в а н і в н а .
Історико-соціальні аспекти розвитку студентського спортивного руху
в У к р а ї н і : Д и с . . . к а н д . ф і з . в и х . : 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в , 2 0 0 3 . - 2 6 0 с.
Роботу виконано у Львівському
державному
інституті фізичної
культури
Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту.
Науковий керівник - Вацеба О.М., к. пед. н., доцент.
Офіційні опоненти - Нісімчук А.С., д. пед. н., професор,
— Третьяков М. О., к. пед. н., доцент.
Провідна установа - Харківська
державна
академія
фізичної
культури
Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту.
Степанюк С.І. Історико-соціальні аспекти розвитку студентського спортивного руху в
Україні. - Рукопис.
Дисертація присвячена історико-соціальним проблемам розвитку міжнародного,
вітчизняного та сучасного українського студентського спорту.
Об'єкт дослідження - історія розвитку спортивного руху в Україні. Предмет
дослідження - історико-соціальні аспекти формування та розвитку в Україні студентського
спортивного руху. Мета дослідження полягала у виявленні передумов, особливостей і
тенденцій розвитку в Україні студентського спортивного руху.
Наукова новизна полягає в узагальненні особливостей розвитку міжнародного
студентського спортивного руху, виявленні передумов, етапів та особливостей розвитку
студентського спорту в Україні, об'єктивному аналізі виступів студентських збірних
команд України у Всесвітніх Універсіадах.

35

Ключові слова: студентський спортивний рух в Україні, історико-соціальні проблеми
спорту, міжнародний студентський спорт, Всесвітні універсіади, студентські збірні
команди.
Степанюк С.И. Историко-социальньїе аспекти развития студенческого спортивного
движения в Украине. - Рукопись.
Диссертация посвящена исгорико-социальньїм проблемам развития международного,
отечественного и современного украинского студенческого спорта
Обьект исслєдования - история развития спортивного движения в Украине.
Предмет исслєдования - историко-социальньїе аспекти формирования и развития в
Украине студенческого спортивного движения.
Цель исслєдования предполагала вьіявление предпосьшок, особенностей и тенденций
развития в Украине студенческого спортивного движения.
Научная новизна состоит в обобщении особенностей развития международного
студенческого спортивного движения, вьіявлении предноснлок, зтапов и особенностей
развития студенческого спорта в Украине, обьективном анализе виступлений
студенческих сборньїх команд Украиньї в соревнованиях Всемирньїх универсиад.
Кпючевьіе слова: студенческое спортивное движение в Украине, историко-социальньїе
проблеми спорта, международньш студенческий спорт, Всемирньїе универсиади,
студенческие сборние команди.
Зісрапуик 8.1. Нізіогу-зосіаі сіеуеіортепі азресіз оґ 5Сис1епІ зроіГіп§ тоуетепі
сіеуеіортепі іп ІЛааіпе. - Мапизсгірі.
ТЬе іЬезіз із СІЄУОІЄСІ Іо асіиаі ргоЬІешз оґ Ьізіогісаі-зосіаі азресіз оГ іпіегпаїіопаї, паїіопаї
апсі шосіет зрогііп§ тоуетепі сіеуеіортепі іп Іікгаіпе.
ТЬе о^есі оґ іЬе гезеагсЬ із іЬе Ьізіогу оґ зроПіп§ тоуетепі сіеуеіортепі іп Іікгаіпе. ТЬе
зиЬ^есі оґ іЬе гезеагсЬ із Ьізюгісаі-зосіаі азресіз оґ ґогтіп§ апсі сіеуеіортепі оґ зіисіепіз
зрогйп£ тоуетепі іп Іікгаіпе. ТЬе а і т оґ іЬе гезеагсЬ \уаз іо сіеіегтіпе іЬе ргесопсііііоп,
ресиїіагіїіез апсі сіеуеіортепі Іепсіепсіез оґ зіисіепі'з зрогііп^ тоуетепі іп ІЛааіпе.
Тазкз оґ гезеагсЬ:
1. То Іеагп іЬе ресиїіагіїіез оґ Ьізіогісаі сіеуеіортепі оґ іпіегпаїіопаї зузіет оґ зіисіепі зрогііп§
тоуетепі сіеуеіортепі.
2. То сІеГіпе апсі Іо апаїу/.е іЬе таіп регіосіз оґ сіеуеіортепі оґ паїіопаї зіисіепі зрогі с1игіп§
XX сепіигу
3. То Ьгіпд оиі іЬе ґогтіп§ ргесопсііііопз оґ зіисіепі зрогі іп сопіетрогагу Іікгаіпе.
4. То сіезсгіЬе іЬе іепсіепсіез, тосіегп ргоЬІетз апсі сіеуеіортепі регзресііуез оґ зіисіепі зрогі
тоуетепі сіеуеіортепі іп Іікгаіпе.
Зсіепііґїс поуеііу апсі іЬеогеїісаІ ітрогіапсе оґ оЬіаіпесІ гезиііз:
її Ьаз Ьееп §епега1І2ес1 ґог іЬе ґїгзі ііте іп сопіетрогагу паїіопаї іЬеогу оґ рЬузісаІ
есіисаііоп апсі зрогі іЬе сіеуеіортепі Ьізіогу, зігисіиге апсі ог§апігаІіоп ґогтз оґ іпіегпаїіопаї
зіисіепі' зрогі тоуетепі сіеуеіортепі;
її Ьаз Ьееп сіеіегтіпесі іЬе ргесопсііііопз оґ сіеуеіортепі оґ зіисіепі' зрогі тоуетепі іп
ІЛсгаіпе;
її Ьаз Ьееп §аіЬегесі апсі апаїухесі зіаіізііс іпґогтаїіоп аз ґог рапісіраііоп оґ Іікгаіпіап
зрогізтеп-зіисіепіз іп \УогШ Ціпіуегзіадез апсі іЬе гезиііз оґ Іґкгаіпіап зіисіепі' §атез (1993 2003);
її Ьаз Ьееп беїегтіпесі апсі апаїугесі іЬе Ьазіс ґогпип§ регіосіз оґ сіеуеіортепі оґ зіисіепі'
зрогі іп ІЛсгаіпе;
її Ьаз Ьееп сІезсгіЬесІ іЬе іепсіепсіез, сопіетрогагу ргоЬІетз оґ сіеуеіортепі апсі
регзресііуез оґ зіисіепі' зроПіп§ тоуетепі сіеуеіортепі іп ІЛааіпе;
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II Ьаз Ьееп апаїугесі іЬе гоїе, ріаее апсі зі^пійсапсе оґ зіисіепі зроггіп{> т о у е т е п і
сіеуеіортепі аз а зосіаі ґасіог іп іЬе зузіет оґ рЬузісаІ есіисагіоп.
ТЬе ґігзі рагі "Іпіетаїіопаї зіисіепі'8 зрогііпд т о у е т е п і аз ап ітрогіапі сопзгіїиепі оґ
іпіегпагіопаї зрогі" зиЬзІапгіаІез іЬе гезеагсЬ сопсергіоп, апаїугез \уогкз оґ 1еас1іп§ зсіепіізіз оп
ІІіе ргоЬІет оґ іпіетаїіопаї зіисіепі'з зроггіп§ тоуетепі. її Ьаз Ьееп апаїугесі іЬе ргесопсіігіопз
оґ зіисіепі зрогі ґогтіпд апсі сіеуеіортепі.
ТЬе зесопсі раЛ "КезеагсЬ ог^апігагіоп апсі теїЬосІз" гергезепіз іЬе зузіет оґ теїЬосіз
нсіециаіе іо іЬе сйдесі, зи^есі, а і т апсі іазкз оґ гезеагсЬ. її Ьаз Ьееп зиЬзіапгіаіесі іЬе песеззіїу
оґ іЬезе теіЬосІ8 иза^е.
ТЬе іЬігс! рагі "ТЬе ресиііагіїіез оґ зіисіепі'з зроггіп§ т о у е т е п і сіеуеіортепі іп ІІкгаіпе"
сісаіз \УІІЬ апаїугез оґ З О У І Є І регісхі оґ зроггіп§ т о у е т е п і сіеуеіортепі іп Цкгаіпе. її Ьаз Ьееп
сіеіегтіпесі іЬе ріасе апсі іЬе гоїе оґ зіисіепі'з зроггіп§ зосіеіу "Вигеуізпук", зиттесі ир іЬе
гезиііз оґ ІЛааіпіап зрогізтеп рагіісіраііоп іп \Уог1сі Цпіуегзіасіз іп З О У І Є І іеатз (1959 - 1991);
іі Ьаз Ьееп Ьі§Ь1і§Ьіес1 іЬе ісіе0І0£Іса1 ітрогіапсе оґ \УогМ, УоиіЬ апсі Зіисіепі'з Резгіуаіз
ог^апігагіоп.
ГЬе ҐОГІЬ рагі "Ресиііагіїіез оґ ґогтіп^ апсі сіеуеіортепі оґ зіисіепі'з зроггіп§ т о у е т е п і іп
Ніс регіосі оґ тосіегп зіаіе" сіеаІ8 \УІІЬ сіеґтіп£ оґ іЬе зресійсз оґ ґогтіп§ оґ ог§апігагіопа1
Ьосііез оґ зіисіепі'з зрогііп§ т о у е т е п і іп ІЛааіпе аі іЬе тосіегп зіа§е; іі Ьаз Ьееп § І У Є П іЬе
сіеіаііесі апаїугез оґ №гіопа1 ІЛааіпіап Іеатз регґогтапсез аі ( З и т т е г апсі \УіпІег
ипіуегзіасіз); іі Ьаз Ьееп сіеіегтіпесі іЬе гоіе оґ ІЛааіпіап Ііпіуегзіасіз аз оґ ітрогіапі ґасіогз оґ
чроп-тазз апсі зрогі-есіисагіопаї \уогк \УІІЬ зіисіепіз.
ТЬе ЙҐІЬ рап "РгоЬІетз апсі регзресгіуе8 оґ зіисіепі'з зропіп§ т о у е т е п і сіеуеіортепі іп
тсхіегп ІЛааіпе" із СІЄУОІЄСІ Й іЬе тосіегп зіаіе ргоЬІетз, ресиііагіїіез апсі сіеуеіортепі
(спсіепсіез оґ рЬузісаІ есіисагіоп апсі зрогі т о у е т е п і іп ІЛааіпе. її Ьаз Ьееп апаїугесі іЬе
•.ресійсз оґсоорегагіоп Ьеіи/ееп зіисіепі'з зрогі Ьосііез апсі зіаіе, есіисаііопаі, риЬііс, уоиіЬ опез;
і! Ьаз Ьееп сіейпесі іЬе іпіегпаїіопаі соорегагіоп регзресгіуез.
ТЬе апаїузіз оґ іЬе гезеагсЬ сіаіа а11о\УЗ Іо сіейпе іЬе ґипЬег регзресгіуез оґ зсіепгійс
ісзеагсЬез: іЬе зі§пійсапсе апсі ітрогіапсе оґ зіисіепі' зрогі іп іЬе зузіет оґ уоиіЬ есіисагіоп;
іііе регґесгіоп оґ огвапігагіопаї зігисіиге оґ зіисіепі' зрог!іп£ т о у е т е п і ; іЬе зігаїе^у оґ
соорегагіоп ЬЄНУЄЄП зіаіе, риЬііс, уоиіЬ, роїігісаі огдапігагіопз іп іЬе зрЬеге оґ рЬузісаІ
піисаііоп оґ зіисіепі' уоиіЬ; Йпапсіаі, Піесіісо-Ьіо1о{яса1, зсіепгійсаіІу-теїЬосІісаІ ґиіґі11іп§ оґ
таїегіаі апсі ІесЬпісаІ, ргерагаїіоп оґ зіисіепі №гіопа1 ІЛааіпіап іеатз ґог раггісірагіоп іп
іпіегпагіопаі, атаїеиг апсі ргоґеззіопаі сотрейгіопз.
Кеу -могйз: Зіисіепі'з зрогйп§ тоуетепі, Ьізіогісаі-зосіаі ргоЬІетз оґ зрогі, \Уог1с1
ипіуегзіасіз, зіисіепі Іеат, Іпіегпагіопаї Ресіегаїіоп оґ Шіуегзіїу Зрогі.
16. С у в о р о в а Т е т я н а І в а н і в н а .
С и с т е м а к о н т р о л ю ф і з и ч н о г о с т а н у д і в ч а т 11-17 р о к і в у п р о ц е с і ф і з и ч н о г о в и х о в а н н я : Д и с . . . к а н д . ф і з . в и х . : 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в , 2 0 0 3 . - 2 3 0 с.
Робота виконана у Волинському державному університеті імені Лесі Українки
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - Круцевич Т.Ю., д. фіз. вих., професор.
Офіційні опоненти - Шиян Б.М., д. пед. н. професор,
- Ареф'єв В.Г., к. пед. н. професор.
Провідна установа - Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди Міністерства освіти і науки України.
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('увирова Т.І. Система контролю фізичного стану дівчат 11-17 років у процесі фізичного
виховання. - Рукопис.
Дисертаційне дослідження присвячене питанням контролю фізичного стану дівчат 11-17
років у процесі фізичного виховання. Виявлені закономірності взаємозв'язків показників
соматичного здоров'я дівчат 11-17 років із кількісними характеристиками їхньої фізичної
активності дали підставу для розробки нових підходів оцінки фізичного стану дівчат у
процесі фізичного виховання. Розроблено прогнозні моделі гармонійності фізичною розвитку
дівчат 11-17 років, визначено гомеостатичні міжвікові нормативи швидкісних, швидкісносилових якостей і витривалості, розроблено прогнозні моделі належних індивідуальних норм
показників фізичної працездатності відносно ваго-росгових характеристик тіла і результатів
рухових тестів на силу, швидкість і витривалість, визначено мінімальну та оптимальну норму
прояву зазначених фізичних якостей. Систему педагогічного контролю дівчат у процесі
фізичного виховання доповнено комплексом інформативних показників фізичного розвитку і
фізичної підготовленості, що відповідають мотиваційним пріоритетам дівчат на заняттях
фізичними вправами. Основні результати дисертаційного дослідження впроваджені у практику
роботи загальноосвітніх шкіл Волинської і Рівненської областей та у навчальний процес
студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова: фізичне виховання, дівчата 11-17 років, система контролю, фізичний стан,
належні норми, прогнозні моделі.
Суворова Т.И. Система контроля физического состояния девочек 11-17 лет в процессе
физического воспитания. - Рукопись.
Целью исслєдования является усовершенствование системи контроля за физической
подготовленностью девочек 11-17 лет соответственно должньїх норм физического состояния,
мотивов и интересов к занятиям физической культурой и спортом.
Обьект исслєдования - физическое состояние девочек 11-17 лет. Предмет исслєдования система контроля за физическим состоянием девочек 1 1 - 1 7 лет в процессе физического
воспитания. В работе использован комплекс взаимодополняющих исследовательских
методов: анализ и обобщение данньїх специальной литератури, изучение документов и
материалов, педагогический експеримент с использованием методов антропометрических и
функциональньїх проб, двигательньїх тестов, методи математико-статистической обработки
данньїх
(корреляционний,
регрессивний
и
перцентильний
анализьі),
методи
исследовательского прогнозирования и моделирования. Анализ специальной литератури
свидегельсгвуег о том, что изучение состояния здоровья детей и подростков в Украине во
взаимосвязи с физическим воспитанием ведется уже многие годи, но проблема еще оста&гся
недостаточно раскрьітой.
Научная новизна полученних результатов сосгоит в том, что впервие вьіявлени
зависимость взаимосвязи обхватних размеров плеча, таза, талии и бедра девочек 11-17 лет от
количественньїх характеристик их физической активности; впервие разработаньї прогнозньїе
модели пропорциональносги физического развития девочек 11-17 лег по показателям обхватних
размеров плеча, бедра, талии и массьі тела относигельно его длиньї; дополнени данние о
функциональной связи показателей длиньї и масси тела и мощносгью велозргометрической
нагрузки, а также результатами двигательньїх тестов на силу, бистроту и вьіносливосгь; впервие
разработаньї прогнозньїе модели должньїх индивидуачьньїх норм показателей физической
рабогоспособности относительно массо-росгових характеристик тела и результатов
двигательньїх тестов на силу, бистроту и вьшосливость; впервие определено гомеостатичние
нормативи скоростних, скоросгно-силовьіх возможностей и вьшосливости для девочек не
зависимо от возраста, минимальную и оптимальную норму их проявлення; дополнена система
педагогического контроля комплексом информативньїх показателей физического развития и
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физической подготовленности, которьіе отвечают мотивационним приоритетам девочек 11-17
лет к занятиям физическими упражнениями.
В результате анализа 222 лигературних источников авггором сделан вьівод о недосгаточносги
изучения проблемьі совершенствования системи оценки физического состояния девочек 11-17
лет и необходимости разработки моделей должньїх норм физической подготовленности, на
когорьіх может базироваться обьекгивное оценивание.
Проведенньїй анкетний опрос дал возможносгь установить низкую оценку школьньїх уроков
физической культури, которую указали респонденти, неудовлетворенносгь их содержанием и
организацией.
Виявлено ухудшение с возрасгом самооценки состояния здоровья, приблизительно 30%
девочек каждой возрасгной группьі имеют сисголическое артериальное давление, которое
цревьішает норму, а 75% - повьппенное диастолическое давление, что свидетельсгвуег о
палряженносги регуляторних механизмов сердечно-сосудисгой системьі и ухудшении
(|іизического состояния. Вьіявлено закономерное повишение физической работоспособности и
ицсоответствие развития некоторьіх двигательньїх качеств возрастньїм нормам.
Вьіявленние в дальнейшем корреляционние зависимости между разньїми степенями
нптенсивности физической нагрузки и результатами многочисленньїх тестов дали возможносгь
вьібора способов целевого повишения функциональньїх возможностей организма девочек в
процессе физического воспитания, разработки прогнозних моделей физического развития и
физической работоспособности, которие в часгности висіупают как показатели функциональньїх способностей и факгического состояния биознергетической активности скелетних
МЬШІЦ.

Разработанная в ходе исслєдования система комплексного контроля за физическим
состоянием девочек использована для диагностики его исходного состояния. Определение
параметров недостаточно развитьіх двигательньїх качеств, показателей физической
работоспособности, дисгармоничности физического развития дали информацию о необходимой
ншіравленносги, содержании и дозировке физических нагрузок при сосгавлении
ипдивидуальньїх программ физкультурньїх занятий, открьіли возможносгь дифференциации
іанимающихся на однородньїе группьі при проведении урочньїх форм занятий.
Предложенний педагогический контроль в системе урочньїх и внеурочних форм занятий
информативен, доступен и способен содействовать повьшіению мотивации самосовершенствования в процессе физического воспитания, увеличению обьема физической активности во
нмеурочное время, активизации резервних возможностей растущего женского организма
Юіючевьіе слова: физическое воспитание, девочки 11-17 лет, система контроля,
физическое состояние, должние норми, прогнозньїе модели.
Зиуогоуа Т.І. ТЬе зузіет оґ сопігої оґ 11-17 уеаг оМ §іг1з' рЬу.чіса) зіаіе с!шіп§ Ле
рЬузісаІ есіисайоп ргосезз. - Мапизсгірі.
ТЬе сііззегіагіоп сопсетз Ле циезйопз оґ сопігої оґЛе 11-17 уеаг-оісі §іг1з рЬузісаІ зіаіе іп (Ье
ргосезз оґ рЬузісаІ сіеуеіоршепі. Кеуеаіесі ге§и1агіоез оґ іЬе іпіетгеїаііоп оґ іпсіехез оґ 11-17 уеагоМ §ігІ5 зошаїіс ЬеаІіЬ ХУІІЬ яиаіііайуе шапіґезіаііоп оґ іЬеіт рЬузісаІ асйуііу §ауе іЬе Ьазіз ґог
\уогкіп§ оиі оґ іЬе пе\у арртоасЬ Іо Ле еуаіиайоп оґ Ле рЬузісаІ зіаіе оґ £ІгІ5 іп Ле ргосезз оґ
рЬузісаІ есіисагіоп. ТЬе рго§позіз шойеіз оґ Ле 11-17 уеаг-оМ £Іг1з рЬузісаІ сіеуеіоршепі \уеге
"Л>гкес1 оиі, Ьошеозіайс іп1ега§е зіапсіагсіз оґ зреесі, зреей-рошег циаіігіез апсі епйигапсе \уеге
сіеіегшіпесі, ргорюзіз гпосіеіз оґ Ле сіие іпсііуїсіиаі погтз оґ іпсіехез оґ Ле рЬузісаІ еґйсіепсу
,іссогс1іп§ ю Ле \ У Є І § Ь І - Ь Є І £ Ь І сЬагасіеггейсз апсі іо Ле гезиііз оґ Ле зігеп^Л, зреесі апсі епсіигапсе
Іезіз шеге аізо \Уогкесі оиі, Ле сіие шіпішаї потш оґ шапіґезіайоп оґ Ле Ьеґогетепйопесі чиаііііек
\уаз сіеіегтіпесі. Зузіет оґ рейа§о§іса1 сопігої оґ §іг1з іп Ле ргосезз оґ рЬузісаІ есіисайоп із
сотріеіесі Ьу Ле сотріех оґ іпґогтайуе гебиіагійез оґ Ле рЬузісаІ сіеуеіортепі апсі Ле*рЬузіса1
ргерагейпезз Лаі соіпсійе \УІЛ іЬе тойуайопаї §іг1з' ргіогійез аі рЬузісаІ Ігаіпіп§ сіаззез.
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ТЬе таіп гезиііз оґ сііззегіагіоп іпуе5Іі§агіоп аге іпігосіисесі іп (Ье Уоіуп апсі КІУПЄ ге^іопз
зесопсіагу зсЬооїз ргасгісе апсі Іо зіисіепіз оГ іЬе Ьі§Ьег есіисагіопаї езІаЬІізЬтепІз есіисагіоп
рГОСЄ88.

Кеу \могсІ5: рЬузісаІ есіисагіоп, §іг1з 11-17 уеаг оісі, сопігої зузіет, рЬузісаІ зіаіе, сіие
погтз, рго^позіз тосіеіз.
17. С у х о р а д а Г р и г о р і й І в а н о в и ч .
Спортивно-масова робота у вищих військових навчальних закладах
(на прикладі к у р с а н т і в - з в ' я з к і в ц і в ) : Д и с . . . канд. фіз. вих.: 24.00.02. Л ь в і в , 2 0 0 3 . - 2 8 6 с.
Роботу виконано у Національній
академії оборони України
Міністерства
оборони України.
Науковий керівник - Бородін Ю.А., к. пед. н., доцент.
Офіційні опоненти -П'ятков
В.Т., д. фіз. вих., доцент;
-Ложкін Г.В., д. психол. н., професор.
Провідна
установа
— Державний
науково-дослідний
інститут
фізичної
культури і спорту Державного
комітету України з питань фізичної культури і
споргИу.
Сухорада Григорій Іванович. Спортивно-масова робота у вищих військових
навчальних закладах (на прикладі курсантів-зв'язківців). - Рукопис.
'У дисертації проведено дослідження існуючих методик планування спортивно-масової
роботи у підрозділах курсантів ВВНЗ та наявність залежності від них рівня спортивної
майстерності курсантів.
Мета роботи - удосконалення спортивно-масової роботи у підрозділах курсантів
ВВНЗ. Об'єкт дослідження - фізична підготовка курсантів ВВНЗ. Предмет дослідження спортивно-масова робота у підрозділах курсантів ВВНЗ.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше доведена залежність між
спортивною майстерністю курсантів ВВНЗ і методикою планування спортивно-масової
роботи упродовж п'ятирічного періоду навчання; вперше визначена закономірність змін
спортивних результатів за вправами Військово-спортивного комплексу та багатоборства
Військово-споргивного комплексу у курсантів підрозділів ВВНЗ залежно від методик
планування спортивно-масової роботи; а також удосконалено методику планування
спортивно-масової роботи у курсантських підрозділах ВВНЗ.
Ключові слова: фізична підготовка; методика планування спортивно-масової роботи;
спортивна майстерність курсантів; Військово-спортивний комплекс; багатоборство
Військово-спортивного комплексу; підрозділи курсантів ВВНЗ.
Сухорада Г.И. Спортивно-Массовая работа курсантов вьісшего воєнного учебного
заведення (на примере курсантов-связистов). - Рукопись.
В диссертации проведено исследование существующих методик планирования
спортивно-массовой работьі в курсантских подразделениях ВВУЗ и наличия зависимосгги
от них уровня спортивного мастерства курсантов.
Цель работьі - усовершенствование спортивно-массовой работьі в подразделениях
курсантов ВВУЗ. Обьект исследования - физическая подготовка курсантов ВВУЗ.
Предмет исследования - спортивно-массовая работа в подразделениях курсантов ВВУЗ.
Научная новизна работьі состоит в том, что впервьіе доказана зависимость между
спортивньїм мастерством курсантов подразделений ВВУЗ и методикой планирования
спортивно-массовой работьі в течение пятилетнего периода обучения; впервьіе огіределена
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іакономерность изменений спортивньгх результатов по угіражнениям Военно-спортивного
комплекса и многоборью Военно-спортивного комплексе у курсантов подразделений
ІШУЗ в зависимости от методики планирования спортивно-массовой роботьі; а также
усовершенствовано методику планирования спортивно-массовой работьі в подразделениях
ВВУЗ.
В первом разделе „Планирование спортивно-массовой роботи в вьісших воєнних
учебньїх заведеннях как один из основних злементов ее организации" било обосновано
концепцию исследования; проведен анализ практической деятельности должностньїх лиц
и литературньїх источников относительно планирования спортивно-массовой работи в
ВВУЗ в различние времена в армиях различньїх государств; поданьї требования
руководящих документов по определенним вопросам исследования.
Во втором разделе „Методи и организация исследования" детализировано
использование методов, которьіе адекватни обьекту, предмету, цели и задачам
исследования. Основное направление исследования касалось уровня спортивного
мастерства курсантов в вьіполнении упражнений Военно-спортивного комплекса и
Иоснно-спортивной классификации и его зависимости от методики планирования
спортивно-массовой работи.
В третьем разделе „Характеристика методик планирования спортивно-массовой
работи и показателей спортивного мастерства в подразделениях курсантов висшего
воєнного учебного заведення" сделан анализ существуюіцего содержания методик
планирования спортивно-массовой работи в курсантских подразделениях и уровня
спортивного мастерства курсантов на протяжснии пятилетнего периода обучения в ВВУЗ.
В четвергом разделе „Проверка зффективности авторской методики планирования
спортивно-массовой работи в подразделениях курсантов висшего воєнного учебного
заведення" рассматривались количество спланированних и проведенних мероприятий
спортивно-массовой работи и их периодичность, а также динамика физических качесгв и
ііоенно-прикладннх двигательних навиков и их зависимость от показателей планирования.
В пятом разделе „Анализ и обобіцение результатов исследования" дана характеристика
тр£м группам полученних данних. Первая группа подтверждает результатьі исследований
учених относительно вопросов планирования спортивно-массовой работи и уровня
спортивного мастерства. Вторая группа дополняет данньїе теории и практики спортивномассовой работьі научньїми понятиями, которие поданьї в виде системи. В результате
били получени данньїе периодичности и количества запланированних и проведенних
мероприятий по физической подготовке и спортивно-массовой работе, а также данньїе
спортивного мастерства курсантов подразделений — как по абсолютним, так и по
качественньш показателям на протяжснии 5-летнего нериода обучения в ВВУЗ. Третья
группа - новьіе результати количества проведенних мероприятий спортивно-массовой
работи в соответствии с числом запланированних и периодичности их проведення, а
также уровня спортивного мастерства курсантов подразделений, которие более полно
отвечают требованиям руководящих документов. Обнаружена цифровая и графическая
зависимость уровня спортивного мастерства курсантов от методики планирования
спортивно-массовой работи в подразделениях ВВУЗ.
Юіючееьіе слова: физическая подготовка; методика планирования спортивно-массовой
работи; спортивное мастерство курсантов; Военно-спортивний комплекс; многоборье
Военно-спортивного комплекса; подразделения курсантов ВВУЗ.
5 1 Ш О К А В А С . І . РиЬііс зроп \уогк іп іЬе Ьі^Ьег тііііагу есіисаііопаі іпзіііиііопз (НМБІ)
(аГіег іЬе ехатріе оґ зідпаїтап-їіисіепв). - Мапизсгірі.
ТЬе гезеагсЬ оґ сиггепі теїЬосіз оґ р1аппіп§ риЬііс зрогі іп іЬе ипііз оґ НМЕІ апсі оґ іЬе
ргезепсе оґ соггеїаііоп оґ зіисіепіз' зрогі зкіїїз ІЄУЄІ оп іЬезе теїЬосіз \уаз сопсіисіесі! ТЬе
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оЬуесгіуе оґ Л е \Уогк І8 Іо ітргоуе риЬІіс крогс \уогк іп ипііз оґ НМЕІ8. ТЬе о^есі оґ Ле
ге8еагсЬ І8 рЬузісаІ Ігаіпіп§ іп ипііз оґ НМЕІз. ТЬе зи^есі оґ Ле гезеагсЬ із риЬІіс 5рогІ \уогк іп
ипіІ8 оґ НМЕІз.
ТЬе 8сіепііґіс іппоуаііоп із ргезепіесі іп Ше ґасі Лаі аі Ле ґїгзі Йше Ле соггеїайоп оґ зрогі
зкіїїз оґ НМЕІ тіїііагу зіисіепіз апсі Ле теЛойз оґ р1аппіп§ риЬІіс зрогі \уогк Йигіп§ 5-уеаг
регіосі оґ 1гаіпіп§ Ьаз Ьееп ргоуесі; аі Ле ҐІГ8І Йте Ле ргейісІаЬіІііу оґ зрогіз гезиііз сЬап^ез іп
Ле ехегсізез іп Ле ґгате \уогк оґ Ле зеї оґ зресіаі ехегсізез апсі тіїііагу апсі зрогі зеї оґ
ехегсізез ґог тіїііагу зіисіепіз оґ НМЕІ сіерепсіепі оп Ле т е Л о д з оґ р1аппіп§ риЬІіс 8рогі \Уогк
Ьаз Ьееп еІаЬотаїесІ; Ле теЛоЙ8 оґ р1аппіп§ риЬІіс зрогі іп Ле ипііз оґ НМЕІ Ьаз Ьееп
ітргоуесі.
Кеу у^огйу. рЬузісаІ Ігаіпіп^; теЛосІз оґ Ле р1аппіп§ зрогі риЬІіс \уогк; зрогі зкіїїз оґ
тіїііагу зіисіепіз; зеї оґ зресіаі тіїііагу рЬузісаІ ехегсізез; тиііі-еуепі зрогі сотреййоп; ипііз
оґ тіїііагу зіисіепіз оґ НМЕІ.
18. Т а р а с ю к Н а т а л і я Я к і в н а .
Організаційно-методичні
основи пропагандистської та
рекламної
діяльності в сфері фізичної культури і спорту: Дис... канд. фіз. вих.:
2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в , 2 0 0 3 . - 194 с.
Роботу виконано у Волинському державному університеті імені Лесі Українки
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - Жданова О.М., к. пед. н., професор.
Офіційні опоненти - Приступа ЄН., д. пед. н.. професор;
- Осінчук В.Г., к. пед. н. професор.
Провідна установа - Харківська
державна
академія
фізичної
культури
Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту.
Тарасюк Н.Я. Організаційно-методичні основи пропагандистської та рекламної
діяльності в сфері фізичної культури і спорту. - Рукопис.
Метою дослідження є визначення шляхів активізації пропагандистської і рекламної
діяльності, яку проводять фізкультурні організації різних типів. Об'єктом дослідження є
місце пропаганди і реклами в системі функцій, які виконують типові організації сфери
фізичної культури і спорту. Предмет дослідження - організаційні та методичні аспекти
пропаганди і реклами фізкультурних занять. Застосовано комплекс взаємодоповнюючих
методів дослідження: аналіз літературних джерел з питань пропаганди і реклами, контентаналіз, анкетування, системний аналіз, експертна оцінка, соціально-управлінський
експеримент, методи математичної статистики. Наукова новизна отриманих результатів
полягає у тому, що вперше отримано інформацію про діяльність керівних фізкультурних
організацій обласного рівня з управління пропагандою фізкультурних занять;
конкретизовано зміст і обсяги проведення пропагандистської діяльності спортивними
школами і рекламної - оздоровчими клубами; виявлено резерви подальшої активізації
пропаганди і реклами, з урахуванням яких складено і апробовано цільову комплексну
програму підвищення їхнього рівня у Волинській області; отримано нові теоретичні дані
про технологію управління пропагандистською і рекламною діяльністю у сфері фізичної
культури і спорту.
Розроблено організаційно-методичні рекомендації для керівних фізкультурних
організацій обласного рівня, скеровані на подальше удосконалення пропаганди і реклами.
Впроваджено в практику діяльності окремих спортивних шкіл та оздоровчих клубів заходи
щодо активізації пропаганди і реклами фізкультурних і спортивних занять.
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Результати дослідження впроваджені в практику, вони підтверджують ефективність
запропонованої програми.
Ключові слова: пропаганда, реклама, керівні організації, спортивні школи, оздоровчі
клуби, комплексна програма активізації.
Тарасюк Н.Я. Организационно-методические основи пропагандистской и рекламной
деятельности в сфере физической культури и спорта. - Рукопись.
В диссертации исследовани организационно-управленческие основи пропаганди
физкультурних занятий и реклами оздоровительних услуг в современних условиях
функционирования физкультурних организаций.
Анализ специальной литератури свидетельствует о значительном количестве
исследований проблеми, проведенних отечественньїми и зарубежними специалистами. В
них рассматривается роль средств массовой информации в формировании физкультурних
интересов; задачи, принципи, форми пропаганди; особенности рекламной деятельности в
промьішленном маркетинге. Теоретическая и научная разработка организационноуправленческих основ пропаганди и реклами в сфере физической культури и спорта не
достаточна.
Во введении обоснована актуальность проблеми. Целью исследования является
определение путей активизации пропагандистской деятельности, которую проводят
физкультурньїе организации разньїх типов. Обьектом исследования является место
пропаганди и реклами в системе функций, которие виполняют типичние организации
сфери физической культури и спорта. Предметом исследования определени
организационние и методические аспекти пропаганди и реклами физкультурних занятий.
В диссертации использован комплекс взаимодополняющих методов исследования: анализ
литературних источников, контент - анализ, анкегирование, системний анализ, експертная
оценка, социально-управленческий зксперимент, методи математической статистики.
Новизна работи состоит в том, что впервие получена информация о деятельности
руководящих физкультурних организаций областного уровня по управленню пропагандой;
конкретизировани содержание и обгемьі проведення пропагандистской деятельности
спортивними школами и рекламной - оздоровительньши клубами; сформирована и
агіробирована целевая комплексная программа повишения пропаганди и реклами в
Вольїнской областе.
В работе с помощью системного анализа документов проанализированьї и
сопоставленьї обьемьі управленческой деятельности по планированию и реализации
пропаганди шести руководящих физкультурних организаций областного уровня.
Установлено наличие расхождений в планировании мероприятий и их вьшолнении,
предпочтение отдельньїм видам пропаганди, пассивность сотрудничества со средствами
массовой информации.
Коллективи спортивних школ не всегда проводят пропаганду как беспрерьівний
педагогический процесе. Не все тренери делают акцент на формирование стойкой
мотивации своих воспитанников к систематическим занягиям, не прослеживается их
активное взаимодействие с родителями и школьними учителями физкультури.
Рекламу оздоровительних услуг проводят все клуби, однако, в большинстве случаев, в
виде примитивной внешней реклами. Редко используются другие види реклами, не
проводится анализ их зффективности, ограничен арсенал рекламной продукции в местах
занятий, отсутствует диффсренциация рекламного воздействия.
Повьішение зффективности пропаганди и реклами физкультурних занятий возможно
лишь при условии комплексного подхода, которьш положен в основу целевой
комплексной программи (ЦКП) совершенствования названой деятельности в Вольїнской
областе. Программа сформирована с учетом мнения зкспертов и отражает принципи
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проведення, участие всех заинтересованньїх организаций, основньїе функции управлення:
планирование, организадию, мотивацию, контроль.
Зффективность предложенньїх и включенньїх в ЦКП подцелей - заданий проверялась
в ходе проведення социально-управленческого зксперимента в Областной детскоюношеской спортивной школе "Олимп" и Федерации азробики Вольїни. В результате
вьіполнения программн зксперимента в ДЮСШ улучшился на 10% показатель
стабильности контингента.
Совершенствование по зкспериментальной программе рекламной деятельности
Федерации азробики Вольїни дало возможносгь увеличить на 19,2% количество членов
оздоровительного клуба "Венера".
Основние результатьі диссертационного исслєдования внедреньї в деятельносгь
Управлення физической культури, спорта и туризма Вольшской областной
государственной администрации, ДЮСШ "Олимп" Вольїнского областного совета ФСО
"Колос", клуб азробики "Венера" Вольшской федерации азробики, в учебньїй процесе
Института здоровья и физической культури Вольїнского государсгвенного университета
имени Леси Украинки. Имеются соответствующие акти внедрения.
Кпючевьіе слова: пропаганда, реклама, руководящие организации, спортивнне школи,
оздоровительние клуби, комплексная программа активизации.
Тагазик №іаІу. Ргассісаі апсі теїЬосІісаІ Ьазісз оґ а§ііаііоп апсі айуегйзіп§ асйуіііез іп іЬе
зрЬеге оґ рЬузісаІ сиііиге. Оп іЬегі{>Ьіоґ тапизсгірі.
ТЬе сііззегіайоп сіеаіз \УІІЬ ргасйсаі апсі сіігесгіопаї Ьазісз оґ а^ііайоп оґ рЬузісаІ ігаіпіп§
апсі айуегіізіп§ оґ аггап§е ЗЄГУІСЄ іп іЬе шосіегп сопсіійопз апсі ґипсйопаїе оґ сіігесіесі
огдапігаїіопз, зроП зсЬооїз апсі аггап£е сІиЬз.
Апаїузіз оґ (Ье Іісегаїиге ЗЬО\УЗ іЬе асіиаіііу оґ іЬіз ргоЬІет. ТЬе іЬеогеїісаІ апсі
зсіепгіґісаііу яиезйопз аге поі іпаґ \УОгк оиі іп іЬе зрЬеге оґ ЄҐҐЄСЙУЄ такіп§ оґ а§ііайоп апсі
айуепізіп§ ОҐ ог§апігайоп іп іЬе геаїт оґ рЬузісаІ сиііиге.
ТЬе ГЄЗЄГУЄЗ із йеіегтіпе іп Ше р1аппіп§ апсі геаіігайоп оґ а§ііайоп оґ рЬузісаІ сиііиге апсі
зрогі іп сіігесйопаї ог^апігайопз Ьу ге^іопаї ІЄУЄІ.
ТЬе сопіепі оґ а^ііайоп апсі ас1уегіі5іп£ сіеуеіортепі \уаз апаїізеіп зрогі зсЬооїз апсі аггап§е
СІиЬз. N01 аіи/ауз \УЄЙ таіп ргіпсіріез апсі зІа§ез, ап аізо поі изесі аіі агтогу оґ ґогтз апсі
тосіез оґ іпґіиепсе Іо іЬе розіїіуе тойуайоп оґ зузіетіс Ігаіпіп§.
\¥е аге \Уогк оиі іЬе ригрозеґиі апсі сотріех рго^гат оґ Ьеі§Ьіеп іЬе ІЄУЄІ ОҐ рЬузісаІ
Іеззопз апсі асіуеггізіпд ЗЄГУІСЄЗ іп Уоііпіоп ге§іоп, ехрегітепіаі 5 Ь О \ У З іЬе аґґесйуііу оґ іі'з
теапз. ТЬіз рго^гат сап Ье изесі ґог оіЬег ге§іопз оґ Іікгаіпе.
ТЬе таіп гезиііз оґ іпуезіідаїіоп аге аррііесі іпіо ргасйсе.
Кеу у/огйв: а§ііагіоп; айуегіізіпе, сіігесі ог^апігайопз; зрогі зсЬооїз, апап§е сІиЬз, іЬе
сотріех рго^гат.
19. Ф і л і н к о в В о л о д и м и р Ілліч.
Система
професійно-прикладної
фізичної
підготовки
фахівців
м а ш и н о б у д і в н о ї п р о м и с л о в о с т і : Д и с . . . канд. фіз. вих.: 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в ,
2 0 0 3 . - 2 7 2 с.
Робота
виконана
в Донбаській
державній
машинобудівній
академії
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - Раевський Р.Т., к. пед. н., професор.
Офіційні опоненти - Шиян Б.М., д. пед. н., професор,
- Канішевський С.М., к. пед. н., професор.
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Провідна установа Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди Міністерства освіти і науки України.
Філінков В.І. Система професійно-прикладної фізичної підготовленості фахівців
машинобудівної промисловості - Рукопис.
В дисертації теоретично та експериментально обгрунтовано систему професійноприкладної психофізичної підготовки фахівців машинобудівної промисловості. Показано,
що здійснення цієї підготовки на етапах вузівської та післявузівської освіти найбільш
ефективно сприяє забезпеченню професійної дієздатності та надійності висококваліфікованих професіоналів однієї з найважливіших галузей народного господарства.
Ключові слова: профеайно-прикладна фізична підготовка, психофізична підготовка,
фахівці машинобудівної промисловості професійна дієздатність, надійність.
Филинков В.И. Система профессионально-прикладной физической подготовки
специалистов машиносгроительной промьшіленности. - Рукопись.
В исследовании ставились задачи: разработать действующую модель системи
профессионально-прикладной психофизической подготовки (ППФП) специалистов
машиносгроительной промншленности (МСП) в соответствии с современньїми
системними представленнями о целенаправленном профессионально-ориентированном
физическом воспитании и проверить зффективность ее исследовательским путем.
Для решения зтих задач использовались: изучение литературних источников,
передового опита, опрос зкепертов, массовий анкетний опрос инженеров-машинопроителей, серия педагогических зкепериментов.
В результате удалось определить: направленность (цель, задачи, принципи, критерии),
дидактическое наполнение (средства, методи), форми реализации и условия
функционирования разрабативаемой системи.
Исследования показали, что цель ППФП специалистов МСП - обеспечить високий
уровень их профессиональной надсжности, основние задачи - формировать профессионально важньїе качества, навики, знання, умения, необходимие для успешного
ііиполнсния производственних задач, укрепления здоровья, повишения трудоспособности
и дееспособности.
Наиболее зффективньїе средства: основние и специальньїе физические упражнения из
легкой атлетики, спортивних игр, гимнастики, общекондиционной и оздоровительной
гренировки, подобранние соответственно ее принципам и задачам, наиболее действенние
методи - строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательний.
)ффективни также нетрадиционние методи: имитационно-деятельностний тестовий и
индивидуально-деятельностного программирования.
В результате исследований виявлено, что при осуществлении нрофессионально
панравленной физической подготовки могут результативно использоваться все
общепринятие в практике студентов и взрослого трудоспособного населення форми
физического воспитания. Особенно результативними являютея специальньїе занятия.
Внедрение ППФП требует снецифического обеспечения: кадрового, медицинского,
методического, информационного, материально-технического и финансового.
Зффективность разрабатьіваемой модели била анробирована в серии педагогических
ікспериментов, в которьіх принимали участие 483 студента машиностроительних факульіетов и специалиста МСП по критериям, которие характеризуют ее влияние на
формирование личности инженеров-машиностроителей.
Опитная проверка полностью подтвердила прикладную действенность обоснованной
ироіраммн ППФП.
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Использование отобранньїх на зтапе моделирования еистемьі средств, методов, форм
реалнзацин позволило значительно повисить функциональную, общекондиционную и
специальную психофизическую подготовленность специалистов МСП к интенсивной
профессиональной деятельности. У участников зксперимента, которие занимались ППФП,
существенно улучшились состояние здоровья, уровень функционирования сердечнососудистой, дьіхательной систем, вестибулярного и опорио-двигательного аппарата,
повьісилась сила рук, силовая и статическая вьіносливость мьішц спиньї, брюшного пресса,
точносте и скорость движений, в том числе фоновьіх, простая двигательная реакция,
реакция на движущийся обьект, способность концентрировать внимание, скорость
решения оперативних задач. Оказались високими и другие показатели, которие
характеризуют уровень проявлення профессионально важних качеств и навьїков,
необходимьіх специалистам машиностроительного производства. Випускники машиностроительньїх факультетов и инженерьі, которьіе прошли курс ППФГІ, оказались более
конкурентоспособньїми, трудоспособньїми и належними в работе, чем их товарищи,
которие не занимались ППФП.
Вьіявленньїе данньїе позволяют утверждать, что использование результатов исследования на практике будет содействовать значительному улучшению профессиональной
дееспособности специалистов МСП, укреплению их здоровья, снижению заболеваемости,
утомляемости, повишению трудоспособности.
,
Ключевьіе слова: система, профессионально-прикладная физическая подготовка,
психофизическая подготовка, специалистьі машиносгроительной промьішленности,
профессиональная дееспособность, надежносгь.
Кіііпкоу V. І. З у з і е т оґ ргоґеззіопаї-аррііесі рзусЬорЬузісаІ ргерагаїіоп оґ Ше тасЬіпеЬиіМіп§ іпсіизіту ехрегіз. - Мапизсгірі.
ТЬе зузіет оґ ргоґеззіопаї-аррііесі рзусЬорЬузісаІ 1гаіпіп§ оґ іЬе ехрегіз оґ а тасЬіпеЬиіМіп§ іпсіизігу \уаз зиЬзІапІіаІесі іп Ше сііззегіаііоп іЬеогеІісаІІу апсі ехрегітепіаііу ґог іЬе
ґігзі Ііте. II із зЬо\уп, іЬаі іЬе геаіігагіоп оґ іЬіз Ігаіпіп§ аі з1а§ез оґ Ьі§Ь зсЬооі апсі розІ-Ьі§Ь
зсЬооі есіисагіоп гепсіегз тоге ЄҐҐЄСІІУЄ аззізіапсе оґ епзигіп^ а ргоґеззіопаі \уогкіп§ сарасіїу
апсі аЬіііІу оґ Ьі§Ь1у зкіііесі ргоґеззіопаіз іп опе оґ іЬе т о з і ітрогіапі ЬгапсЬез оґ а паїіопаі
есопоту.
Кеу могсіз: зузіет, ргоґеззіопаї-аррііесі рзусЬорЬузісаІ ргерагаїіоп, ехрегіз оґ а тасЬіпеЬиіісііпе іпсіизігу, ргоґеззіопаі \уогкіп§ сарасіїу, геїіаЬіІііу.
20. Х р и п к о Л ю д м и л а В о л о д и м и р і в н а .
Оптимізація
процесу
фізичного
виховання
в аграрних
вищих
навчальних закладах України з використанням комп'ютерних технологій:
Д и с . . . к а н д . ф і з . в и х . : 2 4 . 0 0 . 0 2 . - Л ь в і в , 2 0 0 3 . - 183 с.
Роботу виконано у Національному аграрному університеті Кабінету
міністрів
України.
Науковий керівник - Краснов В.П., к. пед. н., професор.
Офіційні опоненти - Огірко І.В., д. ф.-м. ;/., професор;
- Канішевський С.М., к. пед. н. професор.
Провідна установа - Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
Хрипко Л.В. Оптимізація процесу фізичного виховання в аграрних вищих навчальних
закладах України з використанням комп'ютерних технологій. - Рукопис.
Об'єкт - фізичне виховання студентів аграрних вищих навчальних закладів; предмет оздоровча спрямованість навчальних занять з фізичного виховання студентів аграрних
46

вищих навчальних закладів; мета -виявлення ефективних педагогічних умов процесу
фізичної підготовки студентів для досягнення оздоровчого ефекту в процесі фізичного
виховання з використанням комп'ютерних технологій; методи -теоретичний аналіз і
узагальнення наукової літератури, педагогічні спостереження, опитування (анкетування);
педагогічний експеримент, тестування рівня здоров'я і фізичної підготовленості,
статистичні методи обробки отриманих даних; новизна - визначено комплекс
організаційно-педагогічних умов онтимізації фізичного виховання студентів аграрних
вищих навчальних закладів, виявлено закономірності взаємозв'язку показників фізичної
підготовленості і рівня фізичного здоров'я студенті, конкретизовано особливості
мотиваційної структури до занять фізичними вправами студентів аграрних вищих
навчальних закладів України, науково обгрунтовано та розроблено навчальну програму з
оздоровчою спрямованістю занять фізичною культурою, доповнено теоретичні уявлення
про механізми управління фізичним станом студентів з використанням розробленої
комп'ютерної програми.
Дисертація присвячена проблемі використання фізкультурно-оздоровчих занять для
підвищення рівня здоров'я, фізичної підготовленості, підвищення успішності і зниження
іахворюваності студентів аграрних вищих навчальних закладів у процесі занять фізичною
культурою і спортом. Для оптимізації обліку результатів фізичної підготовки і фізичного
стану здоров'я, обробки даних соціологічного опитування розроблена комп'ютерна
Програма фізичного розвитку студентів".
Результати експериментального дослідження (1999-2002 рр.) свідчать про те, що
процес фізичного виховання, побудований з урахуванням кількісних показників рівня
ідоров'я, за соціальними (анкетування студентів), педагогічними (відвідуваність занять) і
морфо-функціональними (рівень здоров'я) характеристиками є ефективнішим, ніж
нормативно заданий процес фізичного виховання.
Ключові слова: фізична підготовленість студентів, рухові якості, обсяг рухової
активності, фізична працездатність, комп'ютерні технології, аграрні вищи навчальні
іаклади.
Хрипко Л.В. Оптимизация процесса физического воспитания в аграрних вьісших
учебньїх заведеннях Украиньї с использованием компьютерньїх технологий. - Рукопись.
Обьект - физическое воспитание студентов аграрньїх вьісших учебньїх заведений;
предмет - оздоровительная направленность учебньїх занятий по физическому воспитанию
пудентов аграрньїх вьісших учебньїх заведений с использованием компьютерньїх
технологий; цель - вьіявить наиболее зффективнне педагогические условия процесса
физической подготовки студентов для достижения оздоровительного зффекта в процессе
физического воспитания с использованием компьютерньїх технологий; методи педагогические наблюдения, опрос (анкетирование), педагогический експеримент,
тестирование уровня здоровья и физической подготовленности, сгатистические методьі
обработки полученньїх результатов; новизна — определен комплекс организационноиедагогических условий оптимизации физического воспитания студентов аграрньїх
вьісших учебньїх заведений, вьіявленьї закономерносги взаимосвязи показателей
физической подготовленности и уровня здоровья студентов, конкретизированьї особенности мотивационной структури к занятиям физическими упражнениями студентов
аграрньїх вьісших учебньїх заведений Украиньї, научно обосновано и разработано учебную
нрограмму оздоровительной направленности занятий физической культурой, дополнено
теоретическое представление о механизме управлення физическим состоянием студентов с
использованием разработанной компьютерной программи.
Диссертация посвящена проблеме использования физкультурно-оздоровительньїх
занятий для повьішения уровня здоровья, физической подготовленности, повишения
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успеваемосги и снижение заболеваемости студентов аграрньїх вузов в процессе занятий
физической культурой и спортом. Для оптимизации учета результатов физической
подготовки и физического состояния здоровья, обработки данньїх социологического
опроса разработана компьютерная программа "ПФРС" - программа физического развития
студентов.
Ключевьле слова: физическая подготовленность студентов, двигательньїе качества,
обьем двигательной активности, физическая работоспособность, компьютерньїе
технологии, аграрньїе вьісшие учебньїе заведення.
КЬгірко Ілкіїпііа. Оріітігаїіоп ої рЬузісаІ Ігаіпіп§ ргосезз іп а§гісиііига1 Ьі§Ьег
есіисагіопаї іпзгіїигіопз ої ІЛааіпе изіп§ сотриіег ІесЬпо1о§іез. - ТЬе тапизсгірі.
ОЬіесі - рЬузісаІ 1гаіпіп§ ої зіисіепіз ої а§гіси1іига1 Ьі§Ьег есіисагіопаї іпзгіїиіез; Зифесі Ьеа1іЬ-ітргоуіп§ сіігесііоп ої іЬе рЬузісаІ сиііиге зіигііез їог іЬе зіисіепіз ої артсиїїигаі
іпзгіїиіез; Ригрозе - Оеуеіортепі ої іЬе тозі ЄЇЇЄСІІУЄ реда§о§іса1 сопсіігіопз апсі теїЬосіісаІ
ргоуізіоп ої рЬузісаІ ігаіпіп§ ргосезз; МеіЬосІз - ресІа§о£Іса1, тесіісаі апсі Ьіо1о§іса1, зіагізіісаі;
Иоуеііу - їог іЬе їігзі гіте іЬеге Ьауе Ьееп геуеаіесі ге^иіагігіез ої іпіегсоппесгіопз Ьеїлуееп
рЬузісаІ еїйсіепсу іпсіісаіогз апсі рЬузісаІ ЬеаІіЬ ІЄУЄІ О Ї а§гіси1іига1 іпзгіїиіез' зіисіепіз,
сопсгегігесі ресиїіагіїіез ої іЬе тоїіуагіопаї зіисіепі'з зігисіиге, іЬеге Ьауе Ьееп асісіесі ехізгіп§
іЬеогегісаІ ісіеаз сопсегпіп§ іЬе тесЬапізт ої зіисіепіз рЬузісаІ сопсіігіоп сопігої \УЬІ1Є изіп§
аиіЬог'з сотриіег рго^гатз.
ТЬе зсіепгіїіс \Уогк із сіеуоіесі Ю а ргоЬІет ої рЬузісаІ сиііиге ЬеаІіЬ ітргоуіп» Ігаіпіп§
соигзез изіпв \УІІЬ іЬе ригрозе ої зіисіепіз' есіисагіопаї аЬіІіІу гаізіп§ апсі а питЬег ої сіізеазесі
зіисіепіз гесіисгіоп іп іЬе ргосезз ої рЬузісаІ сиііиге апсі зропз (гаіпіп§ соигзез.
ТЬе сіаіа гесеіуесі іезііїу іЬаі \УІІЬ а Ьеір ої соггесі рЬузісаІ гіаіпіп§ теапз зеїесгіоп апсі
іакіп§ іпіо ассоипі рЬузісаІ ЬеаІіЬ ітргоуіп§ зіисіепі'з іпіегезіз іі із роззіЬІе іо Ьиіїсі ап
еїїесгіуеіу \Уогкіп@ зузіет ої рЬузісаІ Ігаіпіп£ соигзе ої есіисагіоп.
Сотриіег іесЬпоіо§іез ітріетепіагіоп а11о\УЗ іо оріітіге апсі ітргоуе рЬузісаІ ігаіпіп§
ргосезз іп Ні§Ьег Есіисагіопаї Іпзгіїигіопз.
Кеу м>ог(іх: Сотриіег ІесЬпо1о§іез ітріетепіагіоп, рЬузісаІ Ігаіпіп§, зіисіепіз' іпсііуісіиаі
сЬагасіегізІісз, ЬеаІіЬ, зіисіепіз, а£гіси1іига1 Ьі§Ьег есіисагіопаї іпзгіїигіопз.
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військових
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Роботу виконано у Харківській
державній
академії фізичної
культури
Державного
комітету України з питань фізичної культури і спорту та в
Харківському військовому університеті Міністерство оборони України.
Науковий керівник - Бізін В. II, доктор педагогічних наук, професор.
Офіційні опоненти - Камаєв О.І., доктор педагогічних наук, професор;
- Борищак М.О., кандидат історичних наук, доцент.
Провідна установа - Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди.
Шалепа О.Г. Оптимізація фізичної підготовки курсанток вищих військових
навчальних закладів з урахуванням специфіки етапів професійного навчання. - Рукопис.
Дисертація присвячена питанням пошуку найбільш ефективних засобів та методів
фізичної підготовки курсанток вищих військових навчальних закладів з урахуванням
особливостей жіночого організму та специфіки етапів військово-професійного навчання.
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Аналіз традиційної системи фізичної підготовки показав її недостатню ефективність і
дозволив визначити шляхи її удосконалення. Для оптимізації навчального процесу
створена системна модель поетапної фізичної підготовки курсанток вищих військових
навчальних закладів, комп'ютерна програма. Обгрунтована методика фізичної підготовки
курсанток з урахуванням фізіологічних та індивідуальних особливостей жіночого
організму. Експериментально підтверджено, що цілеспрямований розвиток фізичних
якостей курсанток на етапах навчання з індивідуальним підходом забезпечує підвищення
рівня фізичного стану, загальної витривалості, підвищення успішності навчання, зниження
захворюваності та підвищення якості військово-професійної підготовки.
Ключові слова: фізична підготовка, військовослужбовці-жінки, особливості жіночого
організму, менструальний цикл, адаптація, індивідуалізація, військово-професійна
підготовка, комп'ютерне планування занять.
Шалепа А.Г. Оптимизация физической подготовки курсанток вьісших воєнних
учебньїх заведений с учетом специфики зтапов професіонального обучения. - Рукопись.
Диссертация посвящена вопросам поиска наиболее зффективньїх средств и методов
физической подготовки курсанток вьісших военньїх учебньїх заведений с учетом
особенностей женского организма и специфики зтапов военно-профессионального
обучения,
Проведенньїй анализ литературьі показап как стойкую тенденцию привлечения
ікенщин к военно-профессиональной деятельности в большинстве стран мира, так и
попроси, связанньїе с физической подготовкой военнослужащих-женщин.
Во введении обоснована актуальность теми, определеньї цель и задачи исследования,
і іч) об-ьект и предмет, раскрьітьі научная новизна и практическое значение работьі,
шіределен личньїй вклад соискателя, описана сфера апробации результатов исследования.
В нервом разделе представлено обобщение первоисточников известньїх учених и
научньїх работников, дана историческая сгіравка и сравнительньїй обзор научномс-годической литературьі по направленням: мировая практика привлечения женщин к
ноепной службе, физиологические особенности женского организма, профессиональние
іребования к военнослужащим, физическая подготовка военнослужащих, курсанток
ноенньїх и студенток гражданских ВУЗов, теория и практика женского спорта, вопросьі
професіонального отбора и адаптации к военной деятельности женщин-военнослужащих.
Второй раздел содержит информацию о примененньїх методах исследования, в
частности: анализ научно-методической литературьі, педагогические наблюдения,
мредварительньш и основной педагогические зкспериментьі. Использовались методи
оценки: уровня физического состояния, уровня физической подготовленности,
мсихозмоционального состояния (тестьі САН и Люшера), методи статистической
обработки данньїх.
Третий раздел работьі содержит результатьі исследований, устанавливающих, что
ірадиционная методика физической подготовки курсанток недостаточно зффективна.
Анализ традиционной системи физической подготовки в вьісших военньїх учебньїх
заведеннях позволил наметить пути совершенствования зтого процесса на основе
индивидуального подхода с учетом специфики зтапов военно-профессионального
обучения с целью сохранения здоровья курсанток и повишения их работоспособности.
Принцип индивидуализации физической подготовки вьіражался в определении уровня
<|іизического состояния, физической подготовленности с учетом особенностей и
ддительности МЦ курсанток, что учитьівалось при составлении индивидуальньїх планов
учебньїх и самостоятельньїх занятий с привлечением компьютерньїх технологий.
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В четвертом разделе представленьї результати основного
педагогического
зксперимента, доказьівающие зффективность предложенной системной модели позтапной
физической подготовки курсанток.
В результате проведенной работьі создана новая система организации физической
подготовки курсанток. Обоснованьї различньїе режимьі тренировки (восстанавливаюхций,
развивающий и поддерживающий) с учетом фаз МЦ курсанток. Для оптимизации процесса
физической подготовки курсанток создана компьютерная программа, которая
обеспечивает: а) мониторинг физической подготовленности курсанток в течение всего
времени обучения; б) разработку индивидуальньїх планов занятий как под руководством
преподавателя в рамках учебной программьі, так и самостоятельно; в) определение
направлення работи по совершенствованию недостаточно развитьіх физических качеств
курсанток; г) подбор упражнений, направленньгх на повьішение физической подготовленности и развития определенньїх физических качеств курсанток с учетом фаз МЦ,
развитие у курсанток методических навьїков в проведении анализа физической
подготовленности подчиненньїх и индивидуальной физической подготовленности.
Научно обоснованьї требования к организации и проведенню вступительньїх и
государственньїх зкзаменов по физической подготовке абитуриенток и курсанток вьісших
воєнних учебньїх заведений. Обоснована методика физической подготовки курсанток с
учетом физиологических и индивидуальньїх особенностей женского организма в
зависимости от специфики зтапов процесса военно-профессионального обучения.
Зкспериментально доказано, что целенаправленное развитие физических качеств
курсанток на зтапах обучения при индивидуальном подходе обеспечивает повьішение
уровня физического состояния, общей вьіносливости, повьішение успеваемости и
повьішение качества военно-профессиональной подготовки вьіпускниц.
Кпючевьіе слова: физическая подготовка, военнослужащие-женщиньї, особенности
женского организма, менструальний цикл, адаптация, индивидуализация, военнопрофессиональная подготовка, компьютерное планирование занятий.
8Ьаіера О.С. Оріітізаііоп оґ \Уотап-сасіеІз рЬузісаІ &аіпіп§ іп Ьі§Ьег тііііагу есіисаііопаі
езІаЬІізЬтепІз ге§аг<1іп2 зресіГіс зІа§ез оґ уосаііопаї Ігаіпіп§ сЬагасІег. - Мапизсгірі.
ТЬе іЬезез аге СІЄУОІЄСІ Ьу яиезііоп оґ зеагсЬ оґ іЬе т о з і ЄҐҐЄСІІУЄ теїЬосіз апсі теїЬосіз оґ
сасіеіз рЬузісаІ Ігаіпіп§ іп Ьі§Ьег тііііагу есіисаііопаї езіаЬІізЬтепіз ге§агс1іп8 зресійс зіа§ез
тіїііагіїу-уосаііопаї &аіпіп§ апсі ресиііагіїіез оґ шотап'з ог^апізт. Апаїузіз оґ іЬе Ігасііііопаї
зузіет оґ рЬузісаІ Ігаіпіп§ сіізріауесі ііз іпзиґЯсіепі еґґесііуепезз апсі а11о\уесі ю сіеґіпе іЬе даауз
оґ ііз ітргоуетепі. ТЬе теїЬосІісаІ тосіеі оґ зіа^ез оґ \Уотап-сасіеІ8 рЬузісаІ 1гаіпіп§ оґ Ьі§Ьег
тііііагу есіисаііопаї езіаЬІізЬтепіз дааз сгеаіесі оп іЬе Ьазез оґ а сотриіег рго§гат. ТЬе
рго§гат із Ьазесі оп. ап о р і і т и т зузіет оґ ууотап-сасіеіз рЬузісаІ Ігаіпіп§ іакіп§ іпю
сопзісіегаїіоп іЬе рЬузіоіо§ісаі апсі іпсііуісіиаі ресиііагіїіез оґ \уотап'з о г § а т з т . її із
ехрегітепіаііу сопґігтесі іЬаі ригрозеґиі сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ яиаііііез \Уотап-сас1егз аі
Ігаіпіп§ зіа§ез сотЬіпесІ \УІІЬ іпсііуісіиаі арргоасЬ ргоуісіез гізе а ІЄУЄІ ОҐ рЬузісаІ зіаіе, §епега1
епсіигапсе, Іеагпіп^ зиссезз гізе, 1о\уегіп§ оґ тогЬісІііу апсі ир§гас1іп§ оґ тіїііагііу-ргоґеззіопаї
Ігаіпіп§.
ТЬе гезиііз оґ гезеагсЬ сап Ье аІІасЬесі Іо іЬе тіїііагііу-ргоґеззіопаї ІеасЬіп§ оґ ууотапсасіеіз, апсі аізо іп іЬе зузіет оґ Ігаіпіп§ зресіаіізіз оґ рЬузісаІ Ггаіпіп£ апсі зрогі.
Кеу могск: рЬузісаІ ігаіпіп§, зегуісегпеп-\у0теп, ресиїіагіїу оґ \уотап'з ог§апізт,
тепзігиаі сусіе, асіаріайоп, іпсііуісіиаііхаїіоп, тіїііагііу-ргоґеззіопаї 1гаіпіп§, сотриіег р1аппіп§
оґ зШеїіез.
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