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ВСТУП 

Чотири роки підряд 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 впродовж 2001-2004 років захищено 78 кандидатських дисертацій 
(табл.), які були виконані у 28 вищих навчальних закладах України. 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 

Львівського державного інституту фізичної культури (2001-2004 рр.) 

Р і к 
Захищено 

дисертацій 
в т.ч. за спеціальностями 

Р і к 
Захищено 

дисертацій 24.00.01 24.00.02 
2001 19 9 10 
2002 23 6 17 
2005 21 3 18 
2004 15 5 10 

всього 78 23 55 

У 2004 році вперше кандидати наук з фізичного виховання і спорту з'явилися 
в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського, Мукачівському гуманітарно-педагогічному інституті, Львівському 
юридичному інституті МВС України. Серед тих, хто захисти дисертації у 2004 
році одна особа має звання майстра спорту України міжнародного класу, п'ятеро -
майстри спорту України, двоє керують кпфедрами у відповідних вузах. З 15 
розглянутих дисертацій - 7 представлено жінкіїми. 

Аналіз тематики та змісту дисертаційних робіт останніх чотирьох років свідчить 
про істотне зниження частки робіт, присвячених актуальним проблемам теорії і 
методики спорту. При цьому переважна більшість з них орієнтовані на підготовку 
спортивного резерву, юнацький спорт, Бракує наукових досліджень, пов'язаних із 
спортивною біохімією, фізіологією, антропологією, біомеханікою, психологією 
тощо. Не проводяться наукові дослідження в зимових видах спорту. Бракує 
ґрунтовних досліджень щодо фізичного виховання дошкільників, людей середнього, 
зрілого і старшого віку, окремих категорій професійних, військових, соціальних груп. 
Впродовж тривалого часу належно не розвивасгься напрямок ирофссійно-прикладпої 
фізичної підготовки. 1 Іемає аналітичних досліджень зарубіжного досвіду розвитку 
сфери фізичного виховання, особливо зважаючи на сучасні тенденції євроінтеграції. 

Загалом силами дисертантів 2004 року опубліковано 161 наукову працю, 
що в середньому на одну особу становить 10,7 публікацій. При цьому 
найбільша кількість дорівнювала 17, найменш» 7. 
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Діяльність спеціалізованої вченої ради у Львові також засвідчує, що 
проблема використання української мови в наукових дослідженнях в галузі 
фізичної культури і спорту впевнено залишається в історії. 

Щорічне опитування членів спеціалізованої вченої ради засвідчило, що 
кращими дисертаційними дослідженнями, які розглядалися під час засідань 
ради у 2004 році визнано роботи Сергія Банаха (Львів), Ірини Грубар 
(Тернопіль), Наталії Івасик .(Львів), Сергія Латишева (Донецьк), Людмили 
Харченко (Львів; Херсон). 

Наукове керівництво захищених дисертацій здійснювали провідні 
вчені в галузі фізичної культури і спорту, серед яких особливо плідно у 2004 
році працювали професори В.Т. Пятков, Б.М. Шиян, А.В. Цьось, 
Т.Ю. Круцевич, доценти В.М. Трач, М.М. Линець та ін. 

Важливу роль в атестаційному процесі виконують офіційні опоненти. 
У 2004 році під час засідань спеціалізованої вченої ради ЛДІФК 26 науковців 
України виступали в якості офіційних опонентів. Серед них 
висококваліфіковані й досвідчені українські вчені - професори Тетяна 
Вісковатова (Одеса), Алла Ященко (Київ), Богдан Шиян (Тернопіль), Едуард 
Вільчковський (Львів), Георгій Максименко (Луганськ), Богдан Мицкан 
(Івано-Франківськ), Олег Камаєв (Харків), Геннадій Арзютов (Київ), 
Валентин Язловецький (Кіровоград), Лідія Завацька (Рівне), доценти Оксана 
Шинкарук (Київ), Натапія Москаленко (Дніпропетровськ), Юрій Бородін 
(Київ), Євген Свіргунець (Хмельницький) та ін. 

Спеціалізована вчена рада та ректорат Львівського державного 
інституту фізичної культури пишається тими, хто успішно захистив у 2004 
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, Вадим Андрієвський, 
Володимир Заціорський, Вадим Запорожанов, Володимир Келлєр, Сергій 
Неверкович, Галина Сафронова, Богдан Шиян, Едуард Вільчковський, 
Олександр Куц, Ігор Заневський, Віктор П'ятков, Євген Присгупа та чимало 
інших, будуть розвиватися, а слава примножуватиметься. 

У цьому покажчику подано бібліографічну інформацію про кандидатські 
дисертації, захищені у 2004 році у спеціалізованій вченііі 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 корисним для викладачів вищої школи 
України, молодих дослідників, аспірантів і магістрів, організаторів спортивно-
фізкультурного руху та усіх, хто цікавиться проблемами фізичного виховання та 
спорту. 

Олександр К У Ц , голова ради, Оксана ВАЦЕБА, вчений секретар, 
д.пед.н., проф. к.пед.н., проф. 

21 грудня 2004р. 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДИСЕРТАЦІЙ 

1. Базильчук Віра Богданівна 
Назва дисертації - Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої 
діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу 
Науковий керівник - Жданова О.М., к. пед. н., професор, завідувач кафедри 
рекреації і оздоровчої фізичної культури (Львівський державний інститут 
фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної культури і 
спорту) 
Офіційний опонент — Шиян Б.М, д. пед. н., професор, завідувач кафедри 
теоретичних основ і методики фізичного виховання (Тернопільський 
державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
Міністерства освіти і науки України) 
Офіційний опонент - Краснов В.П., к. пед. н., професор, завідувач кафедри 
фізичного виховання (Національний аграрний університет України) 
Провідна установа - Прикарпатський університет імені В. Стефаника 
Міністерства освіти і науки України. 

Базильчук В.Б. Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої 
діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу. Рукопис. 

Дослідження присвячене вивченню проблеми організації спортивно-оздоровчої 
діяльності у ВНЗ. Об'єкт дослідження - фізичне виховання студентів вищих 
навчальних закладів України. Предмет дослідження - активізація спортивно-
оздоровчої діяльності студентів на основі змін в організації фізичного виховання у 
вищому навчальному закладі. 

Мета дослідження полягала у розробці організаційної моделі спортивно-
оздоровчої діяльності студентів вищого навчального закладу у навчальному, 
позанавчальному процесі та під час відпочинку. 

Наукова новизна дослідження: 
уперше запропоновано й апробовипо організаційну модель снортивно-оздоровчої 
діяльності, яка дозволяє в умовах НІ П підвищити обсяги рухової активності, 
покращити стан здоров'я та рівень фізичної підготовленості студентів; 
доповнено наукову інформацію про формування у студентів позитивної мотивації 
до занять спортом шляхом застосування активної пропаганди спортивних 
досягнень студентів-спортсменів ВНЗ і системи різноманітних заохочень; 
розширено і уточнено дані про зменшення показників захворюваності, 
покращення фізичної підготовленості та фізичного здоров'я, активізацію 
інтересів студентів до систематичних занять, які можна задовольнити 
оптимальною орг анізацією фізкультурно-спортивної роботи у ВНЗ у навчальним, 
позанавчальний та вільний час. 

Ключові слона: організаційні засади, фізичне виховання, спортивно-оздоровча 
діяльність студентів, фізична підготовленість, фізичне здоров'я, модель. 
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Базьільчук Вера Богдановна. Организационньїе основьі активизации 
спортивно-оздоровительной деятельности студентов в условиях висшего учебного 
заведення. Рукопись. 

Диссертационное исследование посвяіцено изучению проблеми организации 
спортивно-оздоровительной деятельности студентов вуза. 

Во введении обоснована актуальность проблеми, показана взаимосвязь 
исследования с научньїми программами, планами и темами, определен обьект и 
предмет исследования, его цель и задачи, описан уровень научной новизни и 
практическое значение работьі, а также личньїй вклад диссертанта. 

Обьект исследования - физическое воспитание студентов вьісших учебньїх 
заведений Украиньї. 

Предмет исследования - активизация спортивно-оздоровительной деятельности 
студентов на основе изменений в организации физического воспитания в вузе. 

Цель работьі - разработка организационной модели спортивно-оздоровительной 
деятельности студентов вуза в учебном, внеучебном процессе и на досуге. 

Научная новизна исследования: 
- впервьіе разработана организационная модель спортивно-оздоровительной 
деятельности, которая в условиях вуза способствует повншению обьема 
двигательной активносте студентов, улучшает уровень их физической 
подготовленности и здоровья; 
- дополнена научная информация о возможности формирования мотивации к 
занятиям видами спорта, использования активной пропаганди спортивних 
достижений вуза и системи разнообразних поощрений; 
- расширеньї и уточнени результати о положительних изменениях показателей 
заболеваемости, физической подготовленности, физического здоровья студентов, 
физкультурно-спортивньїе интереси которих удовлетвореньї за счет оітгимальной 
деятельности в учебное, внеучебное и свободное время. 

В первом разделе подан теоретический анализ литератури, освещающей 
проблеми физического воспитания студентов вьісших учебньїх заведений и 
обоснована актуальность исследования. 

Во втором разделе представлена система методов, адекватних обьекту, 
предмету, цели и задачам исследования; раскрита необходимость использования зтих 
методов, а также описана организация исследования. 

В третьем разделе представленьї материальї исследования, которьіе содержат 
характеристику тенденций физической подготовленности студентов, их спортивно-
оздоровительних потребностей во время учебі.і в вузе 

Коїістатируюіций зкеперимент, которьій включал исследования уровня 
физической подготовленности студсіггов на иротяжепни четирех лет учеби в 
Технологическом уииверситете Подолья свидстельствует о низком уровне 
физической подготовленности студентов на нервом году учеби и его ухудшении на 
протяжении дапьнейшей учебьі в вузе. Виявленьї спортивно-оздоровительние 
потребности студеіггов и уровень их удовлегворения в условиях вуза. 

В четвертом разделе описана раїработанная организационная модель спортивно-
оздоровительной деятельности студентов, которая включает построение структур и 
определение содержания деятельности каждою сіруктурного подразделения. Также 
изучено влияние внедренной организационной модели спортивно-оздоровительной 
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деятельности на уровень физической подготовленности, физического здоровья и 
заболеваемости студентов Технологического университета Подолья. 

В пятом разделе обобщеньї результати исследования органшации спортивно-
оздоровительной деятельности студентов в условиях технического вуза. Освещеньї 
результати исследования, которьіе подтверждают ранее проведенньїе исследования 
других авторов, а также полученьї донолнительньїе и абсолютно новьіе результати 
исследования организации спортивно-оздоровительной работьі в вузе. 

Разработаньї практические рекомендации, содержащие новьте, научно-
обоснованньїе данньїе об организации спортивно-оздоровительной деятельности в 
вузе. 

Ключевьіе слова: организационньїе основи, физическое воспитание, спортивно-
оздоровительная деятельность студентов, физическая подготовленность, физическое 
здоровье, модель. 

ВагіїсЬик Уіга. Ог§апігаІіопа1 Ьазез о? зрогІіп§-запіІагу зіисіепіз асііуііу іп 
сопсііііопз оПи§Ьег есіисаііопаї езІаЬІізЬтепІ. Мапизсгірі. 

ТЬе іпуе5Іі§аІіоп із СІЄУОІЄСІ [О 1еагпіп§ ргоЬІеш оГ ог§апігаІіоп рЬузісаІ Ігаіпіп§ 
асііуііу ІесЬпісаІ Ьі§Ь зсЬооїз. 

ТЬе окуесі іпуез1і§а1юп із зіисіепі'з рЬузісаІ Ігаіпіп§ іп ІесЬпісаІ Ьі§Ь зсЬооїз. 
Іпі'есі о? гезеатсЬ асііуігаїіоп оГ зрогііпе-запііогі зіисіепі'з асііуііу оГ іЬе ЬоПот оГ 

сЬап§ез іп ог§апігаІіоп оГрЬузісаІ Ігаіпіп§ іп рЬузісаІ (гаіпіпц іп ІесЬпісаІ Ьі§Ь зсЬооїз. 
ТЬе а і т о і" кезеагсЬ Ііесі сіо\уп іп еІаЬогаїіоп оГ огцапізаііуе тоїіеі оГ зрогііп^-

запііогі зіисіепі'з асііуііу оГЬі§Ь ІесЬпісаІ оиїзісіе оі" зіисііпе ргосезз апсі с1игіп[> гезі сіауз. 
Зсіепіійс кезеагсЬ поуеііу: 
II \уаз Гігзі зисісіезіесі апсі Іезіссі ог§апігаІіоп тосіеі оГзрогІіп(>-5апіІогі асііуііу, УУЬІСЬ 

аііошез Іо іпсгеазе атоипіз оГ тоуіпе асііуііу іп ЬЩЬ ІесЬпісаІ зсЬооїз сопсШіопз, (о 
ітргоуе ЬеаІІІі апії іЬе ІЄУЄІ оГрЬузісаІ ргерагаїіопз оГ зіисіепі'з 

II луаз асісіесі зсіепііїїс іпГогшаїіоп аЬоиІ зіисіепі'з розіїіуе шоііуаііоп \УЬІСЬ \уаз 
ЬеГоге зропз-зіисііез іп \уау оГизіпк исііуе оГзроПз гезиііз оГзІисІепГи зрогізтапіу іп Іезі. 
Ні§Ь зсЬооІ апсі а зузіет оГ сІІІТегепІ епсоїшіцеїпепі. 

II \уаз \\'ісіеп апсі шасіе того ехасі ГвсІ.ч аЬоиІ гссіисшц оГ сіізеазе іпсіїсаіогз оГ 
рЬузісаІ ргерагаїіопз апсі рЬузісаІ Ьеаіііі, нсііУі/.аііоп оГ зіисіепі'з іпіегезі їог зузіет, 
зіисііез \УЬІСЬ опе сап заіізїу УСІІЬ оріітаї огуипі/пііоп оГ рЬузісаІ Ігаіп хуогк іп Ь і § Ь ІесЬ 
зсЬооІ аі зіисііез, оиїзісіе зіисііез апсі Ггее Ііте 

Кеу \УОГЙЗ: ог§апігаІіопа1 Ьазез, рЬузісаІ есіисаііоп, зропіп^-зашіагу асііуііу, 
рЬузісаІ ргерагаїіоп, рЬузісаІ ЬеаІіЬ, тосіеі, зіисіспіз оГ ІесЬпісаІ іпзіііиіе оПіІ£Ьег. 

2. Базильчук Олег Вікторович 
Назва дисертації - Індивідуалізація системи фізичної підготовки 
кваліфікованих гандболісток 
Науковий керівник - Липець М.М., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри теорії і 
методики олімпійського і професійного спорту (Львівський державний 



інститут фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту) 
Офіційний опонент - Корягін В.М., д. пед. н., професор кафедри фізичного 
виховання (Національний університет „Львівська політехніка" Міністерства 
освіти і науки України) 
Офіційний опонент - Свіргунець Є.М., к. пед. н., доцент, завідувач кафедри 
фізичного виховання (Технологічний університет Поділля (м.Хмельницький) 
Міністерства освіти і науки України) 
Провідна установа - Державний науково-дослідний інститут фізичної 
культури і спорту Державного комітету України з питань фізичної культури і 
спорту. 

Базильчук О.В. Індивідуалізація системи фізичної підготовки кваліфікованих 
гандболісток. Рукопис. 

Дослідження присвячено вивченню проблеми оптимізації фізичної підготовки 
кваліфікованих гандболісток. Об'єкт дослідження - тренувальний процес 
кваліфікованих гандбольних команд. Предмет дослідження - фізична підготовка 
кваліфікованих гандболісток. Мета роботи - розробити й експериментально 
обґрунтувати програму фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток з 
урахуванням взаємозв'язків компонентів змагальної діяльності і фізичної 
підготовленості та індивідуальних профілів фізичної підготовленості. 

Наукова новизна отриманих результатів: 
розширено та поглиблено знання щодо структури і змісту змагальної діяльності 

гандболісток різної кваліфікації, зокрема встановлено, що за останні 20 років 
значно зросли кількісні показники компонентів змагальної діяльності і дещо 
знизилися їх якісні показники; 

визначено зміст модельних характеристик фізичної підготовленості 
кваліфікованих гандболісток, які включають 10 показників загальної та 4 
спеціальної фізичної підготовленості, що мають значущі взаємозв'язки з 
компонентами змагальної діяльності; 

уперше у жіночому гандболі визначено факторну структуру фізичної 
підготовленості кваліфікованих гандболісток; 

уперше сформовано й експериментально підтверджено методичні підходи 
щодо розробки програми диференційованої фізичної підготовки кваліфікованих 
гандболісток з урахуванням індивідуальних профілів їх фізичної підготовленості 
гн модельних характеристик більш кваліфікованих гандболісток. 
Ключові слова: кваліфіковані гандболістки, змагальна діяльність, загальна 

фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, фізична підготовленість, програма 
диференційованої фізичної підготовки. 

Базьільчук О.В. Индивидуализация системи физической подготовки 
квалифицированньїх гандболисток. Рукопись. 

Диссертационное исследование посвящено изучению проблеми оптимизации 
физической подготовки квалифицированних гандболисток. 

Во введении обоснована актуальності, проблеми, показана взаимосвязь 
исследования с научньїми программами, плинами н темами, определен обьект и 

8 



предмет исследоваиия, его цель и задачи, описан уровень научной новизни и 
практическое значение работьі, а также личньїй вклад диесертанта. 

Обьект исследования - тренировочньїй процесе квалифицированних гандбольних 
команд. Предмет исследования - физическая подготовка квалифицированних 
гандболисток. Цель работи - разработать и зкспериментально обосновать программу 
физической подготовки квалифицированних гандболисток с уч&гом взаимосвязи 
компонентов соревновательной деятельности и физической подготовленности а также 
индивидуальньїх профилей физической подготовленности. 

Научная новизна исследования: 
расширеньї и углублени знання относительно структури и содержания 

соревновательной деятельности гандболисток разной квалификации; установлено, 
что за последние 20 лет значительно возросли количественньге показатели 
компонентов соревновательной деятельности и снизились некоторие их 
качественние показатели; 

определено содержание модельних характеристик физической 
подготовленности квалифицированних гандболисток, которне включают 10 
показателей общей и 4 специальной физической подготовленности, которне 
имеют значительние взаимосвязи с компонентами соревновательной 
деятельности; 

впервие в женском гандболе определена факторная структура физической 
подготовленности квалифицированних гандболисток; 

впервие сформированьї и зкспериментально подтверждени методические 
подходи относіггельно разработки программи дифференцированной физической 
подготовки квалифицированних гандболисток с учйтом индивидуальньїх 
профилей их физической подготовленности и модельних характеристик более 
квалифицированних гандболисток. 
В первом разделе подан теоретический анапиз литсратури по проблеме 

построения процесса физической подготовки квалифицированних гандболисток и 
обоснована актуальность исследования 

Во втором разделе представлена система мстодов, адекватних обі.скту, предмету, 
цели и задачам исследования; рискрьіта необходимость исполь юиания зтих методов, 
а также описана организация исслсдовшіия 

В третьем разделе представлень! мвтериалм анализа содержания 
соревновательной деятельности гандбольні,їх команд, с помощью которьіх 
характеризировани тенденции развития женского гандболе и определенн модельние 
показатели соревновательной деятельности, которьіе в дальнейшем учитьівались при 
разработке програми подготовки спортсменок и команд к соревнованиям. Анализ 
компонентов соревновательной деятельности по игровим амплуа дал возможность 
внделить резерви в повьішении спортивного мастерства, как исследованимх 
гандболисток, так и команд в целом. 

В четвертом разделе подается анализ корреляционньїх взаимосвязей между 
показателями физической подготовленности и соревновательной деятельности, а 
также рассматривается факторная структура физической подготовленности 
квалифицированних г андболисток. Получепние результати свидетельствуют, что как 
специальная, так и обіцая физическая подготовленность тесно взаимосвязаньї с 
зффективностью соревновательной деятельности кішлифицированньїх гандболисток. 
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В пятом разделе представлен сравнительньш анализ физической 
подготовленности гандболисток разной квалификации, описана методология 
разработки авторской программьі физической подготовки квалифицированньїх 
гандболисток и поданьї результати зкспериментальной проверки зффективности 
разработанной программьі. 

Результати перекрестного зксперимента убедительно свидетельствуют, что 
независимо от методологической направленности тренировочного процесса 
квалифицированньїх гандболисток и состояния их тренированности к началу 
применения конкретной программи, вьісший тренировочньїй зффект дает сочетание 
комплексного развития ведуших для женского гандбола физических качеств (70% от 
общего обьема физической подготовки) с приоритетним развитием тех физических 
качеств, которьіе в конкретной гандболистки относительно слабо развитьі (30% от 
общего обьема физической подготовки). 

Работа имеет методические рекомендации к гехнологии разработки програми 
дифференцированной физической подготовки квалифицированньїх гандболисток. 

Ключевьіе слова: квалифицированньїе гандболистки, соревновательная 
деятельность, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, 
физическая подготовленность, программа дифференцированной физической 
подготовки. 

ВагіІсЬик О.У. Іпсіїуіскіаіігаїіоп зузіет оГ рЬузісаІ Ігаіпіп$> чиаіійесі Гетаїе 
ЬапсіЬаІІз. Мапизсгірі. 

Шіуегзіїу оі" гезеагсЬ Іо зіисіу ргоЬІетз оріітігаїіоп рЬузісаІ ргерагаїіоп Гетаїе 
ЬапсіЬаІІз. ОЬ]есІ іпіо Ігаіпіп§ ргосезз оГ зкіїїесі ЬапсІЬаІІ Іеатз. Агіісіе оГ гезеагсЬ 
рЬузісаІ ргерагаїіоп зкіїїесі і'стаїе ЬапсіЬаІІз. 

Шогк а і т Іо сіеуеіор ехрегітепіаііу Гетаїе ЬапсіЬаІІз рго§гат оГ рЬузісаІ 
ргерагаїіоп зкіїїесі Гетаїе ЬапсіЬаІІз \УІІЬ сотропепіз іпіегсоттипісаііопз сопзідегаїіоп 
сотрсііііопз оГ асііуііу апсі рЬузісаІ ргерагесіпезз апсі іпсііуісіиаі ргоГіїез оГ рЬузісаІ 
ргеригесіпезз. 

ЗсіспІіГіс поуеііу оґ§оІ гезиііз: 
- хуісіспесі апсі їеерепесі кпо\у1ед§е аз Гог зігисіиге апсі таіпіепапсе сотреііііопз оГ 

асІІУІІу Гетаїе ЬапсіЬаІІз оГ сііГГегепІ чиаііґісаііоп, зресіГісаІІу зеї, и-ііаі кіпсі Іазі 20 уеагз 
сопяісІсгаЬІу цгс\у циапіііаііуе сотропепіз іпсіехез сотреііііопз оґ асііуііу апсі 
зотсіїипк ЬгоицЬі с!о\уп іЬеіг ^иа1і̂ а І̂Vе іпсіехез; 

- сісґіпесі таіпіепапсе оґ тосіеі сіезсгірііопз оГ рЬузісаІ ргерагесіпезз зкіїїесі ґетаїе 
ЬапсіЬаІІз, ХУЬІСЬ іпсіисіе 10 іпсіехез оґ зресіяі рЬузісаІ ргерагесіпезз ^епегаї апсі 4, іЬаІ 
Ьауе теапіпеґиі іпіегсотпіипісаііопз ууіііі сотропепіз сотреііііопз оґ асііуііу; 

- Гог іЬе Пгзі І іте іп мютапізЬ ЬапсІЬаІІ сісґіпесі а ґасіогіез зігисіиге оґ рЬузісаІ 
ргерагесіпезз зкіїїесі ґетаїе ЬапсіЬаІІз; 

- Гог іЬе ґігзі І іте Гогтесі ехрегітепіаііу Ьогпе оиі теїЬосіісаІ арргоасЬез аз Гог 
рго£гат сіеуеіортепі оґ сІіГГсгепІіаІесІ рЬузісаІ ргерагаїіоп зкіїїесі ґетаїе ЬапсіЬаІІз \УІІЬ 
сопяісісгаїіоп оґ іпсііуісіиаі ргоїїіез оґ іЬсіг рЬузісаІ ргерагесіпезз апсі тосіеі сіезсгірііопз 
тоге зкіїїесі ґетаїе ЬапсіЬаІІз. 

Ксу теоїчіз: зкіїїесі ґетаїе ЬапсіЬаІІз сотрсіїїюпз асііуііу, §епега1 рЬузісаІ 
ргерагаїіоп, зресіаі рЬузісаІ ргерагаїіоп, рЬузісаІ рп раіссіпезз, рго§гат оґ сііГґегепІіаІесІ 
рЬузісаІ ргерагаїіоп 
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3. Банах Сергій Михайлович 
Назва дисертації - Техніко-тактична підготовка стрільців у спортивно-
прикладних вправах з пістолета 
Науковий керівник - Пятков В.Т., д. фіз. вих., доц., завідувач кафедри теорії і 
методики стрільби, сучасного п'ятиборства і шахів (Львівський державний 
інститут фізичної культури) 
Офіційний опонент - Камаєв О.І., д. пед. н., професор кафедри фізичного 
виховання (Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого). 
Офіційний опонент — Бородін Ю.А., к. пед. н., доцент, декан факультету 
спортивної медицини »' фізичної реабілітації (Національний університет 
фізичного виховання і спорту України) 
Провідна установа - Харківська державна академія фізичної культури 
Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту. 

Банах С.М. Техніко-тактична підготовка стрільців у спортивно-прикладних 
вправах з пістолета. - Рукопис. 

У проведених дослідженнях визначено та обгрунтовано оптимальні часові 
параметри виконання провідними стрільцями України швидкісних спортивно-
прикладних стрілецьких вправ ПМ-4, ПМ-5, ПМ-6. Узагальнено та обгрунтовано 
методику діагностування типових помилок у техніці виконання влучного пострілу і 
методику позитивного перенесення рухових умінь та навичок. Розроблено методику 
відбору службових пістолетів для спортивних цілей та експериментально 
обгрунтовано її ефективність, а також методику визначення вагомості основних 
чинників розсіювання куль. 

Розроблено методичні рекомендації щодо диференціації основних чинників 
розсіювання куль у спортивно-прикладній стрільбі з пістолета. 

Ключові слова: стрільба з бойового пістолета, техніко-тиктична підготовка, 
спортивно-прикладні вправи, розсіювання куль, часові параметри, раціоналізація 
техніки виконання влучного пострілу. 

Банах С.М. Технико-тактическая нодготовка стрелков в спортивно-
прикладньїх упражнениях из пистолетя - Рукопись. 

В проведенньїх исследованиях онредслсньї и обосновани оптимальньїе 
хронометрические параметри исполнения видутими стрслками Украиньї скоростннх 
спортивно-прикладньїх стрелковнх упражнсниМ ІІМ-4, ІІМ-5, ПМ-6. Обобщена и 
обоснована методика диагностирования типичних ошибок в технике исполнения 
меткого вистрела і методика позитивного переноса двигательннх умений и навиков. 
Разработана методика отбора служебннх пистолетов для спортивних целей и 
зкспериментально обоснована ее зффективность, а также методика определения 
причин рассеивания пуль. 

Обьект исследования - процесе подготовки спортсменов в стрельбе из босвого 
оружия. Предмет исследования - технико-тактическая подготовка спортсменов в 
стрельбе из служебного пистолета. Цель работи - повьшіепие зффективности 
подготовки стрелков в спортивно-прикладньїх упражнениях из пистолета. 

В нервом разделе „Актуальние проблеми гехнико-тактической подготовки 
стрелков в спортивно-прикладних упражнениях из пистолета" рассмотрено 
особенности стрелковой подготовки учитьівая условия и правила виполнения 
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скоростньїх упражнений, а также конструктивньїе характеристики служебного 
пистолета. 

Во втором разделе „Методи и организация исследования" описано методику 
зкспериментальной части работьі, обосновьівается система взаимодополняющих 
методов исследования, адекватних об-ьекту, предмету, цели и задачам исследования. 

В третьем разделе „Дифференциация основних причин рассеивания пуль" 
рассмотрено методику определения влияния основньїх причин рассеивания пробоин 
на спортивний результат и отбор служебних пистолетов для спортивних целей. 

В четвертом разделе „Рациональная техника виполнения и оптимальньїе 
хронометрические параметри спортивно-прикладньїх упражнений" рассмотрено 
модельньїе характеристики времени виполнения скоростннх спортивно-прикладньїх 
стрелкових упражнений. 

В пятом разделе „Обобщение результатов исследования" представлен аналігз и 
обобщение научних результатов педагогических зкспериментов диссертационного 
исследования. 

Методику повишения зффективности технико-тактической подготовки следует 
рассматривать в комплексном контексте, поскольку она включает: 

- определение и обоснование оптимальних хронометрических параметров 
виполнения ведущими стрелками Украиньї скоростньїх спортивно-прикладньїх 
стрелкових упражнений ПМ-4, ПМ-5, ПМ-6; 

- разработку методики определения влияния основньїх причин рассеивания 
пуль на спортивний результат; 

- обобщение методических рекомендаций относительно рациональной техники 
виполнения стрелкових упражнений из служебного пистолета; адаптирование 
техники виполнения упражнений олимпийской программи к специфике спортивно-
прикладной стрельби; 

- обобщение методики диагностирования типичних ошибок в технике 
виполнения меткого вистрела; 

- совершенствование методики формирования скоростного компонента 
прицсливания; 

- разработку методики отбора служебних пистолетов для спортивних целей и 
жспсриментальное обоснование ее зффективности. 

І'изработаньї методические рекомендации относительно дифференциации 
основних причин рассеивания пуль в спортивно-прикладной стрельбе из пистолета. 

Юиочевме слова: стрельба из боевого пистолета, технико-тактическая 
подготовки, спортивно-прикладньїе упражнения, рассеивания пуль, параметри 
времени, рационализация техники исполнения меткого вистрела. 

ВапакЬ 8.М. ТесЬпісаІ-ІасІісаІ ргерагаїіоп оГ ІІіе зііооїегз Гог 5рогІт§-арр1іе<І 
ехегсізе ґог різіоі,- Мапизсгірі. 

Іп зееп оиі гезеагсЬез ґог (.Не Ґігзі Ііше сіеііпесі алеї §гоип(1есі іЬе ор і і тит Іетрогаї 
ехесиїіоп рагатеїегз Ьу 1сас1іп§ зЬооїегз оГ (Легате оґ зреесі зрогІт§-арр1іес1 гі Пе РМ-4, 
РМ-5, РМ-6 ехегсізез. Сепсгаїї/есі апсі цгоипсіесі а с1іа§по5Іп§ тсіЬосІз оґ Іурісаі тізіакез 
ш схесиїіоп еп§іпеегіпе оГ иеіічіігссіесі зЬої ипсі тейіосіз оґ розіїіуе Ігапзґегепсе оґ 
ітреііепі аЬіІіІіез апсі асциігесі ІіаЬіІз. Ког ІІіс Іїгзі (іте сіеуеіоресі 5е1ес1юп тейіосіз оґ 
оґіісіаі різіоіз ґог зрогііпі* аітз апсі ехрегітспіиііу ціоипсіесі Ьег еґґесііуепезз, апсі аізо 
ропсіег аЬіІіІу Йеіегтіпаїіоп тейіосіз оґЬазіс зиск* сіічрсгзіоп ґасіогз. 
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ТЬе теїЬосіісаІ гесоттепсіаііопз сопсетіп§ сііґґегепііаііоп оґ Йіе Ьазіс геазопз оґ 
сіізрегзіоп оГЬиІІеІз іп зрогіз - аррИед зЬооІіп§ ґгот а різіоі аге деуеіоресі. 

Кеу ІУОГІЬ: Ягіп§ Ггот ГщЬііп^ різіоі, тесЬпісаІ-ІасІісаІ ргерагаїіоп, зрогІіп§-
аррііед ехегсізез, заскз йізрегзіоп, Іетрогаі рагатеїегз, ехесиїіоп еп§іпеегіп§ 
гаїіопаїігаїіоп оґ \уе11-с1ігесІесі зЬоі. 

4. Безверхня Галина Василівна 
Назва дисертації - Мотивація до занять фізичною культурою і спортом 
школярів 5-11 класів 
Науковий керівник - Круцевич Т.Ю., д. фіз. вих., професор, проректор з 
науково-дослідної роботи (Національний університет фізичного виховання і 
спорту України Державного комітету України з питань фізичної культури і 
спорту) 
Офіційний опонент - Вісковатова Т.П., д. псих, н., професор кафедри клінічної 
психології (Одеський Національний університет імені 1.1. Мечнікова 
Міністерства освіти і науки України) 
Офіційний опонент - Москаленко Н.В., к. пед. н., доцент, проректор з 
науково-дослідної роботи (Дніпропетровський державний інститут фізичної 
культури і спорту Державного комітету України з питань фізичної культури і 
спорту) 
Провідна установа - Національний педагогічний університет імені 
М. Драгоманова Міністерство освіти і науки України. 

Безверхня Г.В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5-
11-х класів. - Рукопис. 

Об'єкт дослідження - потреби, мотиви та інтереси школярі» 5-11-х класів до 
занять фізичною культурою і спортом. Мета дослідження - науково обґрунтувати та 
розробити методичні рекомендації для підвищення мотивації школярів до фізичного 
самовдосконалення як у системі організованих, так і самостійних занять фізичною 
культурою і спортом, що сприятиме фізичному розвитку, покращенню фізичного, 
психічного та соціального здоров'я 

Методи дослідження: теоретичний і і та узагальнення даних спеціальної 
літератури; вивчення документальних матеріалі»; спостереження; анкетування; 
хронометраж рухової активності учнів; методи математичної статистики. 

У дисертації вперше встановлено структуру мотивів та інтересів школярів 11-17 
років до занять фізичною культурою і спортом, яка змінюється не тільки у процесі 
вікового розвитку, але й відповідно до типологічних особливостей ВНД; визначено 
структуру зовнішніх і внутрішніх чинників, які впливають на формування мотивації 
школярів до самовдосконалення засобами фізичного виховання 

Результати дослідження - розроблено методичні рекомендації: „Формування 
мотивації до самовдосконалення учнів загальноосвітніх шкіл засобами фізичної 
культури і спорту". 

Ключові слова: мотивація, школярі 11-17 років, заняття фізичною культурою і 
спортом, типологічні особливості ВНД. 
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Безверхняя Г.В. Мотивация к занятиям физической культурой и спортом 
школьников 5-11-х классов. - Рукопись. 

Обьект исследования - потребности, мотивьі и интересьі школьников 5-11-х 
классов к занятиям физической культурой и спортом. Цель исследования - научно 
обосновать и разработать методические рекомендации для увеличения мотивации 
школьников к самосовершенствованию как в системе организованньїх, так и 
самостоятельних занятий физической культурой и спортом, что способствует 
физическому развитию, улучшению физического, психического и социального 
здоровья. 

Методьі исследования: теоретический анализ и обобщение данньїх специальной 
литературьі; изучение документальньїх материалов; наблюдение; анкетирование; 
хронометраж двигательной активности школьников; методьі математической 
статистики. 

Результати исследования - разработано методические рекомендации: 
«Формирование мотивации к самоусовершенствованию школьников 
общеобразовательньїх школ средствами физической культури и спорта». 

Исследования проводились на школьниках 5-11-х классов, проживающих в г. 
Кисве, г. Умани и сельской местности. Всего методом анкетирования бьіло охвачено 
2000 человек. 

В диссертации впервие виявлена структура мотивов и интересов школьников 
11-17 лет к занятиям физической культурой и спортом, которая изменяется не только 
в процессе возрастного развития, но и в соответствии с типологическими 
особенностями ВНД; определеньї внешние и внутренние фактори, которие влияют на 
формирование мотивации школьников к самоусовершенствованию средствами 
физического воспитания. 

Вияснени причини отсутствия у школьников устойчивого интереса к урокам 
физической культури, которьіе сводятся к следуюшему: 

- недостаточно реализуется дифференцированний подход на уроках физической 
культури, что приводит к неадекватности физических нагрузок на занятиях (25%); 

не учитиваются интереси школьников при виборе физических упражнений, 
которие включеньї в программу физической культури в школе (22-32%), что требует 
псрссмотреть программи по физической культуре, включить больше часов 
инриаі нвного компонента и адаптировать к интсресам учащихся конкретной школи; 

при проведении занятий, особенно в подготовитсльной части урока 
нсобходимо использовать музьїкальное сопровождение, что делает занятие 
фігіичсскими упражнениями более змоциональньїми и привлекательними как для 
дсночек, іик и для мальчиков; 

испольїование соревновательного метода в уроке физической культури 
наиболее зффективно в срсдних классах; в старших классах желанис соревноваться 
снижаегся, особенно у девочск. В связи с зтим необходимо разработать ряд стимулов, 
способствующих повишению мотивации достижения результате и проведении 
соревнований под девизом «Победи себя». 

Определеньї факторьі, которие в разлнчной степени влияют на формирование 
мотивации школьников к занятиям физической культурой и спортом. Ими являются 
семья, школа, микросреда, телевидение, пресса. 

В структуре свободного времени занятие физической культурой и спортом 
находится на пятом месте после просмотра телепередач, общения с друзьями, 
помощи родителям и компьютерних игр. 
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Существуют различия в проявлении мотивов к физическому совершенствованию 
у школьников из городской и сельской местности, а также в факторах, которме 
влияют на их формирование. Цель самоутверждения путем занятий спортом и 
достижения високих спортивних результатов в большей степени проявляется у 
мальчиков из сельских школ - 35,5%, а у городских подростков только 24% случаев. 

Негативними факторами, влияющими на интенсивность мотивации к 
реализации цели самосовершенствования средствами физического воспитания, 
является неудовлетворенность желаний школьников заниматься любимими видами 
спорта как в системе урочних, так и внеурочних форм. Зто касается спортивних игр, 
плавання, азробики, шейпинга, фитнеса, бодибилдинга. 

Результати наших исследований показали, что и у мальчиков, и у девочек с 
увеличением возраста происходит снижение уровня здоровья. Особенно зто 
виражено у девушек, уровень здоровья которих имеет явно прогрессирующую 
теїщенцию к ухудшению и к окончанию школи 77% школьниц желали би его 
улучшить. 

У мальчиков динамика уровня здоровья отличается от их сверстниц тем, что на 
возрастном отрезке с 8-го по 11-й класси увеличивается количество тех, кто считает 
себя здоровим (65,8%), наряду с зтим увеличивается число подростков, которьіе 
оцешіли своє здоровье как плохое (14,2%). 

Рассматривая проблему здоровья подростков в контексте с физической 
подготовленностью и изучив ее в рамках наших исследований, ми можем заключить: 

- между физической подготовленностью и уровнем здоровья у девушек 
наблюдается тесная взаимосвязь; зто подтверждается тем, что с увеличением 
количества школьниц с удовлетворительной и плохой физической 
подготовленностью происходит увеличение количества тех, кто хотел би улучшить 
своє здоровье; 

- количество тех, кто считает свою физическую подготовленность отличной или 
хорошей, среди мальчиков всех возрастов удерживается на уровнс 69-73%, а у 
девочек количество такових постоянно уменьшается от 89,2% в тестом классе до 
70,3% в одиннадцатом; 

- наибольшее количество подростков обоих полов с удовлетворительной или 
плохой физической подготовленностью представлено в 11 классе - зто 28,5% 
мальчиков и 29,6% девочек; 

- количество девочек, которне хотели бн улучшить своє здоровье, постоянно 
увеличивается (от 37,6% в шестом классе до 74% в одиннадцатом); у мальчиков 
наибольшее количество желающих улучшить здоровье наблюдается в 8 классе -
46,1%, в 11-34,2%. 

Ключевьіе слова: мотивация, школьники 11-17 лет, занятия физической 
культурой и спортом, типологические особенности ВНД. 

ВегуегЬпуа С.У. Моїіуаііоп 10 іЬе сіаззез оГ РЬузісаІ Есіисаііоп оГЙіе риріїз оґ ІІіє 
5Л-І і"1 ґогтз. Мапизсгірі. 

ТЬе оЬ)ес( оГ іЬе гезеагсії із іЬе 5,ь-11"1 Гогтз риріїз' пеедз, тоїіуез, апсі іпіегезіз Іо 
йіе РЬузісаІ СиІІиге апсі ЗроЛз зіисііез. 

ТЬе а іт оГ ІІіе гезеагсії із Іо §гоипд зсіепіііісаііу апсі (о еІаЬогаїс Иіе теїЬосІіс 
гесоттепсіаііопз Гог іЬе гізе оґ риріїз' тоїіуез Іо рііузісаі зеїґ-регґесііоп іп іЬе зузіет оґ 
ріаппед зіисііез оГРНузіса! СиІІиге апсі Зрогіз ах УУЄІІ аз іп іпсііуісіиаі опез. 
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ТЬе тейюсіз оГ іЬе гезеагсЬ: зресіаі Іііегаїиге сіаіа іЬеогеїісаІ апаїузіз апсі 
§епега1І2аІіоп; сіоситепіагу таїегіаіз з(ис1уіп§; оЬзегуаІіоп; циезІіоппаігіп§; тоуіп§ 
асііуііу Ііте-кееріп§; таїЬетаїісаІ зіаіізіісз. 

ТЬе гезиііз оГ іЬе гезеагсЬ. ТЬе теїЬосііс гесоштепсіаііопз "ТЬе зЬаріп§ оГ ШОІІУЄ Іо 
зеН'-регГссІіоп Гог іЬе зесопсіагу зсЬооІ риріїз Ьу теапз оГ РЬузісаІ СиІІиге апсі Зрогіз" аге 
еІаЬогаІесі. 

ТЬе зігисіиге оГ іЬе 11-17 уеаг-оісі риріїз' тоїіуез апсі іпіегезіз Іо РЬузісаІ СиІІиге 
апсі Зрогіз \УЬІСЬ сЬап^ез поі опіу іп іЬе ргосезз оі" а§е деуеіортепі Ьиі ассогс1іп§ Іо 
Іуро1о§ісаІ ресиїіагіїіез оГіЬе Н1<А із СІІЗСОУЄГЄСІ апсі еІаЬогаІесі Гог іЬе Йгзі Ііте; іЬе 
зігисіиге оГ оиіег апсі іппег Гасіогз \уЬісЬ іпЯиепсе іЬе зЬаріп§ оГ іЬе риріїз гаоїіуаііоп Іо 
зеІГ-регГесІіоп Ьу теапз оГРЬузісаІ едисаііоп із деГтесІ іп іЬе гезеагсЬ. 

Кеу теогсіз: тоїіуаііоп, 11-17 уеаг-оісі риріїз, РЬузісаІ СиІІиге апсі зрогіз Іеззопз, 
Іуро1о§іса1 ресиїіагіїіез оГ іЬе АИА. 

5. Гавришко Сергій Гаврилович 
Назви дисертації - Оцінка індивідуальних можливостей моторно обдарованих 
дітей 4-6 років 
Науковий керівник - Воропай С.М., к. пед. н., доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання (Кіровоградський державний педагогічний 
університет ім. В.Винниченка Міністерства освіти і науки України) 
Офіційний опонент - Вільчковський Е.С., д. пед. н. професор кафедри теорії і 
методики фізичного виховання (Львівський державний інститут фізичної 
культури Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту) 
Офіційний опонент - Шинкарук О. А., к. пед. н., доцент, проректор зі 
спортивної роботи (Національний університет фізичного виховання і спорту 
України Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту) 
Провідна установа - Харківська державна академія фізичної культури 
Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту. 

І япрніпко С.Г. Оцінка індивідуальних можливостей моторно обдарованих дітей 
4-6 років - Рукопис. 

Об'гкт дослідження - рухова функція дітей 4-6 років. Мста дослідження -
розробити науково обґрунтовану системи оцінки індивідуальних можливостей дітей 
<1-0 років дня виявлення їхньої моторної обдарованості 

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне 
тестування, педагогічний експеримент, психофізіологічні методи дослідження, 
медико-біологічні методи дослідження, метод експертних оцінок, методи 
математичної статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що доповнено та 
уточнено дані теорії і методики фізичного виховання про стан і динаміку рухової 
функції дітей 4-6 років; вперше одержано дані, пов'язані з розробкою системи оцінки 
рухової обдарованості дітей 4-6 років; набуло подальшого розвитку дослідження 
критеріїв визначення рухової обдарованості дітей 4-6 років, які отримали цифрове 
вираження у кількісній і бальній оцінці з урахуванням віку дітей; розроблено профілі 
рухової функції дітей для виявлення схильності до роботи різного характеру; 
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експериментально обґрунтовано систему оцінки індивідуальних можливостей 
моторної обдарованості на основі застосування інтегральної оцінки; визначено 
надійність та прогностичність оцінки за стабільністю індивідуальних рівнів розвитку. 

Результати дослідження - розроблено систему оцінки моторної обдарованості 
дітей, яка передбачає: комплексне тестування індивідуальних можливостей дітей, 
переведення результатів в бали за загальними і диференційованими оціночними 
шкалами, використання вагових коефіцієнтів значущості кожного показника для 
різних видів рухової діяльності та визначення інтегральної оцінки моторної 
обдарованості. 

Визначено надійність системи оцінки моторної обдарованості. На основі цього 
вона рекомендована для впровадження у практику фізичного виховання і спортивного 
відбору. 

Ключові слова: індивідуальні можливості дітей 4-6 років, рухова діяльність, 
оціночні шкали, інтегральна оцінка моторної обдарованості. 

СаугузЬко 8.С. Езіітаїіоп оґ іпсііуісіиаі роззіЬіІіІіез оГ ШОІІУЄ §іґіесі 4-6 уеаг-оісі 
сЬіШгеп. - Мапизсгірі. 

ТЬе оіуесі оґ іЬе іпуезІі§аІіоп із іЬе ШОІІУЄ ґипсііоп оґ 4-6 уеаг-оісі сЬіШгеп. 
ТЬе а іт оґ іЬе іпуезІі§аІіоп із \уогкіп§ оиі іЬе зсіепііїїсаііу зиЬзІапІіаІесі зузіет оґ 

езіітаїіоп оґ іпсііуісіиаі роззіЬіІіІіез оґ 4-6 уеаг-оісі сЬіїсігеп, ґог сіеіеппіпаїіоп іЬеіг тоїіуе 
аЬіІіІу. 

ТЬе теїЬосіз оґ іЬе іпУезІі§аІіоп аге іЬе апаїузіз оґ зсіепІіґїс-теїЬосІісаІ Іііегаїиге, 
іЬе ресіа§о§іса1 ІезІіп§, іЬе рес1а§о§іса! ехрегітепі, рзусЬо-рЬузіо1о§іса1 теїЬосіз оґ іЬе 
іпуезІі§айоп, те<ііса1-Ьіо1о§іса1 теїЬосІз оґ іЬе іпуезііеаііоп, іЬе теїЬод оґ ехрегі 
езіітаїіопз, іЬе теїЬосІз оґ таїЬетаїісаІ зіаіізіісз. 

ТЬе зсіепіійс поуеііу оґ іЬе асЬіеуесІ гезиііз Ііез іп іЬе ґасі іЬаІ сіаіа оґ іЬе іЬеогу апсі 
теїЬодз оґ рЬузісаІ есіисаііоп аЬоиІ зіаіе апсі Йупатіс оґ тоїіуе ґипсііоп оґ 4-6 уеаг-оИ 
сЬіШгеп, аге зирріетепіесі апсі зресіїіесі; даіа соппесіесі \УІІЬ \уогкіп{> оиі оґ зузіет оґ іЬе 
тоїіуе аЬіІіІу езіітаїіоп оґ 4-6 уеаг-оісі сіііїсігеп Ьаз Ьееп оЬіаіпесі ґог іЬе Ягзі Ііте; іЬе 
ґиШге (іеуеіортепі ГЄСЄІУССІ ІІіс іііУС8Іі(>аІіоп оґ сгіїегіопз оґ тоїіуе аЬіІіІу'з 
сіеіегтіпаїіопз оґ 4-6 уеаг-оісі сЬіїсігеп, УУЬІСЬ ГЄСЄІУЄСІ Пциге ехргеззіоп іп ^иап і̂̂ а І̂Vе 
апсі тагк езіітаїіоп УУІІЬ іакіпц іпіо сопмііегаїіоп іЬе СЬІІІІГСП' а§е; шогкссі оиі іЬе 
ргойїез оґ сЬіїсігеп' ШОІІУЄ ґипсііоп ґог сіеіесііоп оґ іпсііпаїіоп Іо \уогк оґ сІіГГегеп: 
сЬагасІег; ехрегітепіаііу зиЬзІапІіаІесі іЬе зузіет оґ езіітаїіоп оґ іпсііуїсіиаі роззіЬіІіІіез 
оґ ІЬе тоїіуе аЬіІіІу оп Ьазіз оґ изіп§ оґ іпіе^гиі езіітаїіоп; іЬе геІіаЬіІіІу апсі іЬе 
ргесіісІіп§ оґ езіітаїіоп \УЄГЄ сіеіеппіпесі \УІ ІЬ ГЄССІУІПВ оґ зІаЬІІіІу оґ іпсііуісіиаі ІЄУЄІЗ О Ґ 

сіеуеіортепі. 
ТЬе гезиііз оґ іпуезІі§аІіоп. ТЬе зузіет оґ ІЬе тоїіуе аЬІе сЬіШгеп із \уогкесі оиі, 

\УЬІСЬ сопіаіпз сотріех Іезііпд оґ іпсііуісіиаі сЬіМгеп1 роззіЬіІіІіез, СОПУЄГЗІОП ІЬе гезиііз 
іпіо тагкз ассогсіїп^ Іо ІЬе §епегаІ апсі сііґґегепііаі тагк зсаіез, изе оґ \уєі§Ьі соеґГісіепІз 
оґ зі§піПсапсе оґ еуегу іпсіех ґог ІЬе сііґґегепі кіпсіз оґ тоїіуе асіїуііу апсі сіеіегтіпаїіоп оґ 
ІЬе іпіе§га1 езіітаїіоп оґ ІЬе сЬіїсігеп тоїіуе аЬіІіІу. 

II Ьаз Ьееп сіеіегтіпес) ІЬе геІіаЬіІіІу оґ ІЬе зузіет оґ ІЬе тоїіуе аЬіІіІу езіітаїіоп, 
іЬегеґоге іі із гесоттепсіесі Іо іпсиїсаіе іпіо ргасіісе рЬузісаІ сиііигс апсі зрогі зеїесііоп. 

Кеу УУОГДз: іпсііуісіиаі роззіЬіІіІіез оґ 4-6 уеаг-оісі сЬіїсігеп, тоїіуе асііуііу, тагк 
зсаіез, іпіе§га1 езіітаїіоп оґ іЬе ШОІІУЄ аЬіІіІу. 
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Гавриш ко С.Г. Оценка индивидуальньїх возможностей двигательно одаренньїх 
детей 4-6 лет. - Рукопись. 

Обьект исследования - двигательная функция детей 4-6 лет. Цель исследования 
- разработать научно обоснованную системьі оценки индивидуальньїх возможностей 
детей 4-6 лет для виявлення их моторной одаренности. 

Методи исследования: анализ научно-методической литератури, педагогическое 
тестирование, педагогический зксперимент, психофизиологические методи 
исследования, медико-биологические методи исследования, метод зкспертних 
оценок, метод математической статистики. 

Научная новизна полученних результатов состоит в том, что дополнено и 
уточнено данньїе теории и методики физического воспитания о состоянии и динамике 
двигательной функции детей 4-6 лет; впервьіе полученьї данньїе, связанньїе с 
разработкой системи оценки двигательной одаренности детей 4-6 лет; приобрело 
дальнейшего развития исследование критериев определения двигательной 
одаренности детей 4-6 лет, которьіе получили цифровое вьіражение в количественной 
и балльной оценке с учетом века детей; разработаньї профили двигательной функции 
детей для виявлення склонности к работе разного характера; зкспериментально 
обоснована система оценки индивидуальньїх возможностей моторной одаренности на 
основе применения интегральной оценки; определена надежность и 
прогнозируемость оценки за стабильностью индивидуальньїх уровней развития. 

На основе анализа научно-методической литературьі била раскрита теория 
развития двигательнмх способностей и одаренности, изучени основньїе 
закономерности возрастного развития морфофункциональннх, 
психофизиологических и двигательньїх возможностей детей 4-6 лет и определеньї 
критерии оценки моторной одаренности детей данного возраста. 

Нами разработана система оценки индивидуальной моторной одаренности детей 
4-6 лет, которая включает: проведение комплексного тестирования, перевод 
результатов тестирования в балльї при помощи общих и дифференцированних 
оцепочних шкал, использование весовьіх козффициентов значимости показателей 
двигательной функции для работьі разного харакгера, определение интегральной 
оненки моторной одаренности детей и обоснование надежности системи оценки. 

Н ходе исследования нами бмла разработана программа тестирования 
ніідішидушіміьіх возможностей мальчиков и девочек. Все показатели бьіли 
обьслиненьї в три блока, которие характеризовали двигательньїе, 
морфофупкциональиьіе и психофизиологические возможности. 

Лишім І дипамики показателей двигательной функции дегсй 4-6 леї показал, что 
большинсгво ич них проявили тснденцию к увеличеник). 

Для обоспования состояния двигательной і|іупкции мьі определили количество 
взаимосвязей между показатслями. Нами виявлена неоднородная тенденция к 
измененшо количества взаимосвязей в динамике возрастного развития в работе 
двигательной функции. Уровень сбалансированности систем организма можно 
определить как средний. 

На основании корреляционного анализа определбн комплекс информативньїх 
показателей оценки моторной одаренности дегей к различним видам двигательной 
деятельности. Наибольшая информативность вьіявлена по показателям двигательньїх 
возможностей. Менее (інформативними оказались показатели 
морфофункциональньїх и психофизиологических возможностей. 

Для оценки уровня индивидуальньїх возможностей детей разработаньї 
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оценочньїе шкальї, которьіе основаньї на данньїх нормального распределения 
результатов тестирования (правило трех сигм). Разработанньїе дифференцированньїе 
и общие оценочньїе шкальї учитьівают характер отличий по каждому показателю 
двигательной функции. По оценочньїм шкалам осуществляется перевод результатов 
тестирования в балльї. 

На основании зкспертной оценки и данньїх корреляционного анализа мьі 
определили весовьіе козффициентьі, которьіе показьівают значимость каждого 
показателя для работьі разного характера. 

Для формирования интегральной оценки моторной одаренности балльї 
умножили на весовьіе козффициенти, полученньїе оценки суммировали в 
интегральную оценку. Анализируя интегральньїе оценки, мьі сделали вьівод об 
уровне моторной одаренности мальчиков и девочек 4-6 лет по десятибалльной шкале. 

Характеризируя интегральньїе оценки, мьі вьіделили моторно одаренньїх детей, 
склонньїх к работе кратковременного характера и работе длительного характера. 

Достаточно високая надежность системи оценки моторной одаренности детей, 
склонньїх к различньїм видам двигательной деятельности, определена на основании 
недостоверних различий среди групповнх интегральних оценок. Разработанньїе 
индивидуальнне профили моторной одаренности детей, а также тенденция к 
сохранению рейтингових интегральних оценок на вьісоком уровне свидетельствуюг 
о надбжности системи оценки. 

Разработанная система оценки рекомендована к использованию в практике 
физического воспитания и спортивного отбора. 

Ключевьіе слова: индивидуальнне возможности детей 4-6 лет, двигательная 
деятельность, оценочньїе шкальї, интегральная оценка моторной одаренности. 

6. Грубар Ірина Ярославівна 
Назва дисертації - Дитячий травматизм: профілактика та реабілітація 
засобами фізичного виховання 
Науковий керівник - Шиян Б.М., д. пед. н., професор, завідувач кафедри 
теоретичних основ і методики фізичного виховання (Тернопільський 
державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
Міністерства освіти і науки України) 
Офіційний опонент - Ященко А.Г, д. мед. н , професор, провідний науковий 
співробітник (Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і 
спорту Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту) 
Офіційний опонент - Вовканич А.С., к. б. «., доцент, завідувач кафедри 
фізичної реабілітації (Львівський державний інститут фізичної культури 
України Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту) 
Провідна установа - Прикарпатський університет імені Василя Стефаника 
Міністерства освіти і науки України 

Грубар І.Я. Дитячий травматизм: профілактика та реабілітація засобами 
фізичного виховання.- Рукопис. 

Дисертація присвячена проблемі дитячого травматизму, його профілактиці і 
післятравматичній реабілітації дітей з переломами кісток нижньої третини 
передпліччя. У ній проаналізовано рівень дитячого травматизму, вивчено причини та 
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чинники, що спричиняють виникнення травм у дітей, і на цій основі вироблено 
профілактичні заходи щодо шкільного травматизму. 

Метою дослідження було виявлення чинників виникнення травм у дітей та 
розробка технологічної схеми індивідуальних програм фізичної реабілітації. Об'єктом 
дослідження був дитячий травматизм в процесі життєдіяльності та занять фізичними 
вправами. Предмет дослідження - передумови виникнення травм у дітей 10-12 років, 
їх профілактика та індивідуальні програми фізичної реабілітації. Наукова новизна 
дослідження - виявлено і проаналізовано статистичні дані про види, частоту та 
локалізацію травматичних ушкоджень дітей в Україні, західному регіоні і 
Тернопільській області; визначено морфофункціональні показники травмованих і 
нетравмованих дітей, властивості їх ЦНС та виявлено психологічні особливості та 
соціально-побутові чинники травматизму; розроблено спосіб адаптаційної здатності 
людини до ймовірної дії екстремального чинника; розроблено технологічну схему 
кінезотерапії у процесі фізичній реабілітації дітей на прикладі переломів кісток 
нижньої третини передпліччя; розроблено бальну систему оцінки ефективності 
фізичної реабілітації. 

Ключові слова: дитячий травматизм, чинники ризику, профілактика, програма 
фізичної реабілітації, засоби фізичного виховання, оцінка ефективності. 

Грубар И.Я. Детский травматизм: профилактика и реабилитация средствами 
физического воспитания.-Рукопись. 

Диссертация посвящена теме детского травматизма, его профилактике и 
физической реабилитации детей с переломами костей нижний трети предплечья. В 
ней проведйн анализ уровня детского травматизма, изученьї причини и фактори, 
которие способствуют возникновению травм у детей и на зтом основании 
сформированьї профилактические мероприятия школьного травматизма. 

Целью исследования било вьіявление факторов, которие способствуют 
возникновению травм у детей, разработка технологической схеми индивидуальной 
программьі физической реабилитации. Обьектом исследования бил детский 
травматизм в процессе жизнедеятельности и занятий физическими упражнениями. 
Предмет исследования - предпосилки возникновения травм у детей 10-12 лет, их 
профилактика и индивидуальние программьі физической реабилитации средствами 
фнінчсского восиитания. Научная новизна исследования вьіявленьї и 
нроананн іированьї статистические данньїе о видах, частоте и локализации 
іравмаї ичсских повреждений у детей в Украипе, Западном регионе и Тернопольской 
области, определеньї морфофункциональньїе показатели травмированних и 
нетравмированиьіх детей, свойства их ЦНС, психологичсские особенности и 
социально-битовие фактори, способствующпс травматизму; разработан способ 
определения адаптационной способноети человека к вероятному воздействию 
зкегремального фактора; разработана технологичсская схема кинззотерапии в 
процессе физической реабилитации детей на примере переломов костей нижней 
треті.и предплечья; разработана бальная система оценки зффективности физической 
реабилитации. 

II нервом разделе «Теоретико-методические основи детского травматизма, 
профилактика и реабилитация в процессе физического воспитания» 
проанализирована научно-методическая литература с проблеми детского 
травматизма, его классификации, основних видов и причин возникновения. 
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Рассмотреньт особенности строения ОДА как одного из зтиопатогенетических 
факторов возникновения травм у детей. Отмечено ведущее значение физических 
упражнений в реабилитации детей є травмой ОДА. 

Во втором разделе «Метода и организация исследования» представленьї 
сведения об организации исследований и контингенте исследуемьіх, зтапьі 
исследований и методики их проведення. 

В третьем разделе «Детский травматизм в Украине как педагогическая 
проблема» проанализированьї результати опроса учителей физической культури с 
целью виявлення фактов получения травм на уроках физической культури, их 
отношение к проблеме возникновения травм во время учебно-воспитательного 
процесса в школе, а также определение уровня знаний в оказании первой помощи 
пострадавшему. Анализ статистических данньїх детского травматизма в Украине, 
Западном регионе и Тернопольской области показал, что на фоне стабилизации 
общего уровня детского травматизма за последние пять лет, происходят изменения 
его структури, растйт уровень школьного и спортивного видов травматизма. Для 
определения взаимосвязи между состоянием здоровья и риском получения травми 
проведен сравнительньїй анализ морфофункциональних показателей травмированних 
и не травмированних мальчиков и девочек, изучени свойства их нервной системи, 
психологические особенности и социально-битовие фактори, способствующие 
травматизму. 

В четвертом разделе «Педагогические принципи и методические основи 
формирования программн физической реабилитации детей с переломами костей 
нижней третьи предплечья и ее зффективность» соответственно патенту «Способ 
определения адаптационной способности человека к вероятному воздействию 
зкстремального фактора» проведень! исследования здорових детей у которнх 
вьіявленьї различнне показатели адаптационной способности. Зксперимент показал, 
что под влиянием профилактическо-тренировочних упражнений адаптационная 
способность детей увеличилась, что дабт возможность формировать группи риска 
детей к получению травми для дальнейшей их подготовки к безопасной жизни в 
условиях окружаюіцей средьі Разработана технологическая схема проведення 
кинззотерапии в процсссе физической реабилитации детей с переломами костей 
нижней третьи предплечья, определеньї педагогические принципи и условия 
формирования и реализации индивидуальньїх програми физической реабилитации, 
разработана бальная система оценки еС зффективности. Зкспериментально 
обоснована зффективность разработанной нрограммьі физической реабилитации 
детей с переломами костей нижней трети предплечья. 

В пятом разделе «Анализ и обобщение результатов исследования» на 
основании анализа и обобщения результатов исследования дана характеристика трем 
группам полученних данних. 

Ключевьіе слова: детский травматизм, фактори риска, профилактика, 
программа физической реабилитации, средства физического воспитания, оценка 
зффективности. 

НгиЬаг І. Уа. СЬіШгеп'з Ігаитаїізш: ргорЬуІахіз апсі геЬаЬіІіІаІіоп Ьу теапз оГ 
рЬузісаІ (гаіпіп£. — Мапизсгірі. 

ТЬе сііззегіаііоп із сіссіїсаіесі іо ІЬе ргоЬІет оґ сЬіїсігеп'з ігаитаїізш, ііз ргорЬуІахіз 
апсі розі-ігаитаїіс геЬаЬіІіІаІіоп оґ ІЬе сЬіїсігеп \УЬО Ьасі Ьопе ґгасіигез іп ІЬе Іошег іЬігс! оґ 
ІЬе ґогеапп. II апаїугез ІЬе ІЄУЄІ О Ґ сЬіШгеп'з ігаитаїізш, зіисііез ІЬе геазопз апсі ґасіогз 
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іЬаі саше сЬІШгеп'з ігцигіея, апсі ргорЬуІасііс теазигез и'еге Гогтесі оп іЬіз Ьазіз іп огйег 
Іо ргеуепі іп]игіе8 іп зсЬооїз. 

ТЬе а і т оГіЬе гезеагсЬ \уаз іо геуеаі іЬе Гасіогз іЬаІ саизе сЬіІсігеп'з іпіигіез аз \УЄ11 
аз Іо сіеуеіор ІесЬпо1о§іса1 зсЬетез Гог іпсііуісіиаі ргоегатз оГ розі-ігаишаїіс рЬузісаІ 
геЬаЬіІіІаІіоп \УІІЬ Ьопе Ггасіигез іп іЬе 1о\уег іЬігс! оГ іЬе Гогеагт Іакеп аз ехатріе. ТЬе 
о^есі оґіЬе гезеагсЬ \уаз сЬіІсігеп'з Ігаитаїізга аз а пе^аііуе рЬепотепоп іп іЬе ргосезз оГ 
уііаі асііуііу апсі сіоіп§ рЬузісаІ ехегсізез. ТЬе зи^есі оГ іЬе гезеагсЬ: тогрЬоГипсІіопаІ, 
рзусЬоІоеісаІ, зосіаі §гоипсіз Гог іщигіез, іЬеіг ргорЬуІахіз апсі розі-ігаитаїіс рЬузісаІ 
геЬаЬіІіІаІіоп оГ сЬіШгеп. Зсіепіійс поуеііу оГ іЬе гезеагсЬ: \уе геуеаІесЗ апсі апаїугесі пеш 
сіаіа сопсешіп^ іЬе Іурез, Ггециепсу апсі Іосаіігаїіоп оГ сЬІШгеп'з ііуигіез іп ІЛсгаіпе, 
Шезіегп гедіоп апсі Тегпорії ге§іоп; \УЄ сіейпесі іЬе рЬузісаІ сопсііііоп, ргорегііез оГ іЬе 
сепігаї пегуоиз зузіет, рзусЬо1о§іса1 ресиїіагіїіез апсі зосіаі Гасіогз іЬаІ саизе сЬіІсігеп'з 
Ігаитаїізт; \УЄ деуеіоресі апсі ітріетепіесі а \уау оГ реоріе'з асІарІаЬіІіІу Іо роззіЬІе 
еГГесІ оГ ап ехігетаї а§епІ; \УЄ деуеіоресі іЬе теїЬодз оГ еуа1иа1іп§ іЬе еГйсіепсу оГ розі-
Ігаитаїіс геЬаЬіІіІаІіоп, \УЄ Гогтесі апсі ітріетепіесі ІесЬпо1о§іса1 зсЬетез Гог кіпеїіс 
іЬегару іп рЬузісаІ геЬаЬіІіІаІіоп оГ сЬіїсігеп ЛУІІЬ Ьопе Ггасіигез іп іЬе 1О\УЄГ іЬігд оГ іЬе 
Гогеагт Іакеп аз ехатріе. 

Кеу туогіїв: сЬІШгеп'з Ігаитаїізт, гізк Гасіогз, ргорЬуІахіз, рго£гат Гог розі-
Ігаитаїіс рЬузісаІ ГеЬаЬіІіІаІіоп, теапз оГрЬузісаІ 1гаіпіп§, еуаіиаііоп оГеіїїсіепсу. 

7. Деделюк Ніна Автономівна 
Назва дисертації - Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх 
використання в загальноосвітній школі 
Науковий керівник — Цьось А.В., к пед. н., доцент, проректор з науково-
методичної роботи, завідувач кафедри фізичного виховання (Луцький 
інститут розвитку людини університету "Україна" Міністерства освіти і 
науки України) 
Офіційний опонент - Нісімчук А.С., д. пед. н., професор, завідувач кафедри 
педагогіки (Волинський державний університет імені Лесі Українки 
Міністерства освіти і науки України) 
Офіційний опонент - Трофим'якБ.Є., д. і. н., доцент, професор кафедри нової 
І новітньої історії та методики викладання історії (Тернопільський державний 
педа.-о.'ічний університет мені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і 
науки України) 
Нрочідна установа Національний педагогічний університет імені 
М. Драгоманова Міністерство освіти і науки України. 

Деделюк Н.А. Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в 
загальноосвітній школі. - Рукопис. 

Об'єкт дослідження - традиції національної фізичної культури. Предмет 
дослідження - традиції фізичного виховання Київської Русі та шляхи їх використання 
п освітньому процесі загальноосвітньої школи. 

І Іаукова новизна - вперше комплексно досліджено теоретико-методичні основи, 
• пі гоглядні аспекти та закономірності фізичного виховання в Київській Русі. 

У роботі обгрунтовано світоглядні аспекти і їловиховання, розкрито сутність 
здорового способу життя в письмових пам'ятках IX XIV століть, подано засоби 
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(народні ігри, танці, розваги, кулачні бої, боротьба, вправи з предметами, вправи з 
використанням засобів пересування, природні локомоції) та форми (народно-
побутові, релігійно-культові, освітні, військово-фізичні, змагальні) фізичного 
виховання у Київській Русі. Розроблено шляхи використання традицій фізичного 
виховання в освітньому процесі загальноосвітньої школи, зокрема на уроках фізичної 
культури, під час проведення фізкультурно-оздоровчих заходів протягом навчального 
дня, у позакласній роботі та молодіжному дозвіллі. Результати дослідження 
впроваджено у практику роботи загальноосвітніх шкіл та вищих закладів освіти. 

Ключові слова: традиції фізичного виховання, Київська Русь, здоров'я, засоби, 
форми, загальноосвітня школа. 

Деделюк Н.А. Традиции физического воспитания Киевской Руси и их 
использование в общеобразовательной школе. - Рукопись. 

Обьект исследования - традиции национальной физической культури. Предмет 
исследования - традиции физического воспитания Киевской Руси и пути их 
использования в образовательном процессе общеобразовательной школи. 

Научная новизна - впервие комплексно исследовани теоретико-методические 
основи, мировоззренческие аспекти и закономерности физического воспитания в 
Киевской Руси. 

В работе обосновани мировоззренческие аспекти физического воспитания, 
раскрит смисл здорового образа жизни в письменних памятниках ГХ - XIV веков, 
подани средства (народньїе игри, танци, развлечения, кулачние бои, борьба, 
упражнения с предметами, упражнения с использованием средств передвижения, 
природнне локомоции) и форми (народно-битовие, религиозно-культовне, 
просветительские, военно-физические, соревновательньїе) физического воспитания в 
Киевской Руси. Разработани пути использования традиций физического воспитания в 
образовательном процессе общеобразовательной школи, непосредственно на уроках 
физической культури, во время проведення физкультурно-оздоровительних 
мероприятий, во внеклассной работе и досуге молодежи. Результати исследования 
внедрени в работу общеобразовательних школ и вьісших учебньїх заведений. 

Ключевьіе слова: традиции физического воспитания, Кисвская Русь, здоровье, 
средства, форми, общеобразовательная школа. 

Оедеіуик 1Ч.А. Тгасіііюпз оґ рЬузісаІ ссіисаіюп іп Куіу Кил апсі іЬеге изіп§ іп 
зссопсіагу сотргеЬепзіуе зсЬооїз. 

ТЬе сііззегіаііоп із сіесіісаіесі Іо ІЬе зіисіу оГ рЬузісаІ есіисаііоп іп Куіу К.из. ТЬе 
гезиііз оґ ІЬе зіисіу ргоуесі іЬаІ ІЬе ісіеаі оґ ІЬе паїіопаї рЬузісаІ апсі шогаї регґесііоп, ІЬе 
зузіет оґ сизіотз, ЬеІіеГз, Ігасііііопз апсі сегетопіез оГ ІЬе сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ 
аЬіІіІіез ґогтед зосіаі апсі рЬіІозорЬісаІ Ьаск§гоипс1 оґрЬузісаІ едисаііоп іп Куіу Киз. 

Іп ІЬе сопзсіепсе оґ реоріе оґ ІЬе апсіепі Киз, ЬеаІіЬ апсі рЬузісаІ Ііґе Ьасі а §геа1 
ітрогіапсе, Ьесаизе іЬеу Ьеіресі Іо ог§апіге ґиіі уаіис Ііґе, Ьі^ЬІу ргосіисііуе ІаЬог апсі ІЬе 
ргоіесііоп оґ ІЬе кпі§ЬІ, \УЬО роззеззез Ьі§Ь тогаї циаііііез апсі рЬузісаІ регґесііоп із оіїеп 
ґоипсі іп Гоїкіогіс таїегіаіз, зисЬ аз Ьуііпез, уезпуапказ апсі коїуасіказ. 

ТЬе асіорііоп оґ ІЬе СЬгізІіапіІу сЬап^есі а Іоі аіі ІЬе зрЬегез оґ Киз Ііґе апсі рЬузісаІ 
едисаііоп аз \УС1І. Оп ІЬе опе Ьапсі, іп ІЬе сЬигсЬ Іііегаїиге оґ ХІ-ХІІ сепсигу зоте 
реоріе'з цатез апсі епіегіаіптепіз \уеге сгіїісігесі, Ьиі оп ІЬе оіЬег зісіе СЬгізІіапіІу \уаз 
ґогсесі Ю ассері зоте оґ ІЬе ра^ап Ігасііііопз. ТЬаІ сап Ье ЗЄГУЄ аз ап ехатріе оґ ІЬе Ііпкз 
Ьеїлуееп СЬгізІіап апсі ра§ап Ьоіісіауз, апсі гетпапі оґ зоте рацап сизіотз, Шаі іпсіисіесі 
рЬузісаІ §атез апсі \УГЄЗІ1ІП{>. 
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Іп ГХ-ХІУ сепіигу іп Куіу Киз \УЄГС риЬІізЬесі а Іоі оГ Іііегаї зоигсез. ТЬеу Ьасі 
ге1і§іоиз сопіепі апсі іЬеіг а іт \уаз Іо 5Ігеп§іЬеп ІЬе огіЬосіох геИ^іоп, Іо ЗЬОУУ реоріе ІЬе 
ісіеаі оГ зІгоп§, епегдеііс, Іаіепіесі регзоп. МисЬ аііепііоп іп іЬеге даогкз \уаз рауесі Іо ІЬе 
ЬеаІіЬу ІІГезІуІе, іЬаІ соиМ Ьеір уоиіЬ'з ргерагаїіоп Іо шогк апсі тіїііагу асііуіііез. 

ТЬе ТеасЬіп§ оГ Уоіосіутіг МопотасЬ ЗЬО\УЗ ІЬе ипіуегзаі зузіет оГ ІЬе ЬеаІіЬу \уау 
оґ ііґе, \уЬіеЬ іпеїисіез: ргосіисііуе шогк асііуііу, рЬузісаІ ЬеаІіЬ, тоуіп§ аеііуііу, гаїіопаї 
теаіз, регзопаї Ьу§іепе. Виї аі ІЬе зате Ііте, оіЬег ргіпіесі таїегіаіз ргосіаітесі іЬаІ зоиі 
із тоге ітрогіапі іЬап Ьосіу апсі ЗЬО\УЄС1 іЬеіг пе^аііуе аііііисіе Іолуагсіз реоріе'З §атез апсі 
епіегіаітепі. 

Іп Ьуііпаз апсі ґоікіогіе таїегіаіз ІЬе Ьего \уаз изиаііу епег§еііе, іаіепіесі апсі 
рЬузісаІІу регґееі регзоп. ТЬеге ехізіесі ІЬе айіеііс ісіеаі оґ ІЬе Ьо§аіуг \УІ ІЬ иппаїигаї 
рЬузісаІ апсі тогаї аЬіІіІіез. ТЬіз ісіеаі, іЬаІ еотЬіпес! рЬузісаІ апсі тогаї регґесііоп, \уаз 
апсі ЗІІ11 із ап ехатріе \УОГІЬ Го11о\уіп§ Ьу сЬіїсігеп апсі уоиіЬ. 

ТЬе луау оґ рЬузісаІ есіисаііоп іп Куіу Киз сап Ье зерагаїесі іп іЬгее Ьазіс §гоирз: 
рЬузісаІ ехегсізез, паїигаї ротоег, Ьу§іепіс ґасіогз. РЬузісаІ ехегсізез сап Ье СІІУІСІЄСІ іпіо 
зиЬ§гоирз, ассогсііпц ю ІЬе тоуіп§ асііуііу: реоріе'з §атез, сіапсез, епіегіаіптепі (гоипсі 
сіапсез, сіапсез, еатез лл'ііЬ іЬіп§з), Пзі \угез11іп§ апсі Гі§Ьііп§ ехегсізез \УІІЬ іЬіп§з (зііскз, 
агтогу, агсЬегу), ехегсізез оп гіс1іп§ (гісіїпд, зкііп§, зкаІіп§, з1есі§іп§, ЬоаІіп§), паїигаї 
тоуетепіз (\уа1кт§, гиппіп§, ̂ итріп§, оуег1уіп§, сго\уіп§, С1ІУІП§, з\уіттіп§). 

Рогтз оґ рЬузісаІ есіисаііоп іп Куіу Киз УУЄГЄ соппесіесі даііЬ ІЬе оиііоок, сизіотз 
апсі \уау оґ реоріе'з Ііґе. ТЬе гезиііз оґ ІЬе зіисіу ЗЬОІУЄСІ ІЬе ґо11о\уіп§: ґатіїу ґогт 
(ґатіїу, геїаііуез, Ьоуз' апсі еігіз' рагііез) ге1і§іоиз ґогт (зргіп§, зиттег, аиїитп апсі 
\УІПІЄГ сегетопіез), есіисаііопаї (зсЬооїз, топазіегіез ипііез оґ агсЬегу, гі<1іп§ оґ ґепсіп§ 
зсЬооїз), сотриіаііопаї ("гиз §атез", реоріе'з сотреііііопз), тіїііагу-рЬузісаІ ргерагаїіоп 
(тіїііагу-аррііесі ргасіісе, Ьипііп^, кпі§Ьіз' Юигпатепіз). 

Іп іЬіз \уогк уои соиМ зее ІЬе УІУІСІ ехатріе оґ изіп^ рЬузісаІ Ігасііііопз іп Куіу Киз 
\УЬІСЬ Ьауе а §геаі іпґіиепсе оп сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ сиііиге іп тосіегп зсЬооїз. 

ТЬе таіп ісіеа оґ сііззегіаііоп сопзізіз іп сгеаІіп§ пе\у Ьоокз оґ "Тгайіііопз оґ рЬузісаІ 
есіисаііоп іп Куіу Киз". А11 гезиііз оґ іЬіз ехрегітепі соиМ Ье изед іп пе\у есіисаііопаї 
ргоргатсз апсі Ьоокз оґ рес1а§о§іса1 рЬузісаІ ргоЬІетз УУІІЬ зіисіепіз ЛУЬІСЬ зресіаііге іп 
рЬузісаІ Ігаіпіпд. 

І азу, еґґесііуе апсі етоііопаї \уау оґ рЬузісаІ есіисаііоп іп Куіу Киз із а §оос1 
схргг іс-псс ІО ГОПОУУ іп тосіегп ґогтз оґрЬузісаІ апсі зрогі асііуіііез оґоиг уоиіЬ. ТЬе тозі 
рготі.чіпц ііігссііопз оґ ІЬе иза§е оґіЬе Ігасііііопз оґрЬузісаІ ескісаіюп оґ Куіу Киз по\у 
ш с- Ісіноііз оґ рЬузісаІ сиііиге аі зсЬооІ, рЬузісаІ асііуііісз сіиіїп§ ІЬе \уогкіп§ сіау, 
оііісіошч нпсі оиі зсЬооІ \У0гк, уоиіЬ гесгеаііоп. ТЬе гсзиііз оґіЬе зіисіу аге изесі іп ргасіісе 
аі .чсЬооїі апсі ІііцЬег есіисаііопаї езІаЬІізЬтепІз. 

Ксу КОПІЇ: (гасііііопз рЬузісаІ есіисаііоп, зроП, Куіу Киз, ЬеаІіЬ, теапз, ґогтз, 
зсЬооїз. 

8. Івасик Наталія Орестівна 
Назва дисертації Індивідуалізація фізичної реабілітації дітей, хворих на 
бронхіальну астму 
Науковий керівник - Вовканич А.С., к .6. н., доцент, завідувач кафедри 
фізичної реабілітації (Львівський державний інститут фізичної культури 
Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту) 

24 



Офіційний опонент - БешЛ.В., д. мед. н., професор кафедри шпитальної 
педіатрії (Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького Міністерства охорони здоров 'я України) 
Офіційний опонент - Бородін Ю.А., к .пед. н., доцент, декан факультету 
спортивної медицини і фізичної реабілітації (Національний університет 
фізичного виховання і спорту України Державного комітету України з питань 
фізичної культури і спорту) 
Провідна установа - Прикарпатський університет імені Василя Стефаника 
Міністерства освіти і науки України 

Івасик Наталія Орестівна. Індивідуалізація фізичної реабілітації дітей, хворих 
на бронхіальну астму. - Рукопис. 

Об'єкт дослідження - процес фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну 
астму. Мета дослідження - індивідуалізувати фізичну реабілітацію дітей 7-13 років, 
хворих на бронхіальну астму. 

Наукова новизна одержаних результатів - розроблено авторський підхід до 
формування індивідуальної реабілітаційної програми, що дозволяє ефективно 
застосовувати різні методики фізичної реабілітації для кожної дитини. 

Дисертацію присвячено проблемі фізичної реабілітації дітей, хворих на 
бронхіальну астму. У роботі зроблено аналіз та узагальнення науково-методичної та 
спеціальної літератури, яка стосувалася особливостей етіології, клініки, діагностики, 
лікування та фізичної реабілітації бронхіальної астми у дітей, проаналізовано досвід 
організації і роботи "астма - школи" й ефективності навчання у ній. 

У констатуючому експерименті визначено функціональний стан та особливості 
перебігу захворювання у дітей, хворих на бронхіальну астму. 

Розроблено й експериментально обгрунтовано методику поєднання 
маніпуляційних втручань та дренажного положення для дітей, хворих на бронхіальну 
астму; запропоновано алгоритм обстеження дітей, хворих на бронхіальну астму, та 
алгоритм складання програм з фізичної реабілітації залежно від симптоматики 
захворювання та цілей лікування на момент втручання. 

Ключові слова: фізична реабілітація, діти 7-13 років, бронхіальна астма, 
індивідуалізація фізичної реабілітації. 

Ивасьш Наталия Орестовна. Индивидуализация физической реабилитации 
детей, больньїх бронхиальной астмой. Рукопись 

Обьект исследования - процесе физической реабилитации детей, больньїх 
бронхиальной астмой. 

Цель исследования - усовершенствовать процесе разработки и применения 
индивидуальньїх програми по физической реабилитации для детей больньїх 
бронхиальной астмой. 

Научная новизна полученньїх результатов - разработано авторский подход к 
формированию индивидуальной реабилитационной программьі, которая разрешаст 
зффективно примепять различиьіе методики физической реабилитации для каждого 
ребенка. 

В первом разделе „Особєнности физической реабилитации детей, больньїх 
бронхиальной астмой" проведен анализ и обобщение научно-методической и 
специальной литературм, которая касалась особенностей зтиологии, клиники, 
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диагностики, лечения и физической реабилитации бронхиальной астмьі у детей, 
проанализирован опьіт организации и работьі "астма - школьг" и зффективности 
обучения в ней. 

Во втором разделе „Организация и методи исследования" детализировано 
использование методов, которие адекватни задачам исследования и подана схема 
организации и проведення исследования. 

В третьем разделе "Результати оценки функционального состояния детей 7-13 
лег, больньїх бронхиальной астмой" определено функциональное состояние и 
особенности течения заболевания у детей, больньїх бронхиальной астмой. 

В четвертом разделе „Индивидуальний подход к физической реабилитации 
детей с бронхиальной астмой" ми предложили авторскую методику физической 
реабилитации детей, больньїх бронхиальной астмой; предложен алгоритм 
обследования детей, больньїх бронхиальной астмой, и алгоритм составления 
програми по физической реабилитации в зависимости от симптоматики заболевания 
и целей лечения на момент вмешательства. 

В гіятом разделе „Результати физической реабилитации детей с бронхиальной 
астмой" зкспериментально обосновано зффекгивность авторского подходу к 
формированию индивидуальной реабилитационной программи и методики в 
процессе реабилитации детей, больньїх бронхиальной астмой. 

В тестом разделе „Анализ и обобщение результатов исследования" дана 
характеристика трем группам полученннх данньїх. 

Ключевьіе слова: физическая реабилитация, дети 7-13 лет, бронхиальная астма, 
индивидуализация физической реабилитации. 

Іуазук N.0. Іпсііуісіиаі рЬузісаІ ГеЬаЬіІіІаІіоп оґ сЬіМгеп \лііЬ ЬгопсЬіаІ азіЬта. 
Мапизсгірі. 

О^есі оґ іпуе5Іі§аІіоп - ргосезз оґ рЬузісаІ геЬаЬіІіІаІіоп оґ сЬіМгеп УУІІЬ ЬгопсЬіаІ 
азіЬта. А і т оГ іпуезії^аііоп - ітргоуетепі оґ іЬе ргосезз оґ \уогкіп§ оиі апсі арріісаііоп 
оґ тсііуісіиаі рго^гатз оґ рЬузісаІ геЬаЬіІіІаІіоп оґ сЬіМгеп УУІІЬ ЬгопсЬіаІ азіЬта. 

Ксіепііґїс поуеііу оґ оЬіаіпед гезиііз - теїЬосІ оґ тапіриіаііоп іпіегуепііопз апсі 
сігаіпацс розіїіоп сотЬіпаїіоп ґог сЬіМгеп УУІІЬ ЬгопсЬіаІ азіЬта Ьаз Ьееп ууогкесі оиі Гог 
(Ьс ІїгяІ Ііте. 

ГЬезіз сіеаіз шііЬ а ргоЬІет оі" рЬузісаІ геЬаЬіІіІаІіоп оґ сЬіїсІгеп \УІІЬ ЬгопсЬіаІ 
азіЬта Анаїузіз апсі §епега1ігаІіоп оґ зсіепІіґіс-теїЬосІіс апсі зресіаі Іііегаїиге сіеа1іп$> 
У У І І І І ресиїіагіїіез оґ еІіоІо§у, сііпісз, сііазпозіісз, сигіпе апсі рЬузісаІ геЬаЬіІіІаІіоп оГ 
ЬіоисІїшІ азіЬта іп сЬіїсІгеп Ьаз Ьееп тасіе, аз \УЄ11 аз оГ ехрегіепсс оґ "азіЬта-зсЬооІ " 
огцапі/.аїшп апсі асііуііу апсі еуаіиаііоп оГ еґїїсіепсу оґііз есіисаіюп. 

Гішсіюіші зіаіиз апсі ресиїіагіїіез оґ іііпезз соигзе іп сЬіїсІгеп \УІІЬ ЬгопсЬіаІ азіЬта 
\УСГС сіеґтесі іп усгіґуіпв ехрегітепі. 

МеіЬосІ оґ тапіриіаііоп іпіегуепііопз апсі сігаїпа^с розіїіоп сотЬіпаїіоп Гог сЬіїсІгеп 
\УІІЬ ЬгопсЬіаІ азіЬта Ьаз Ьееп и/огкесі оиі апсі ехрегітепіаііу ргоуесі; а1§огііЬт оґ 
ехатіпаїіоп оґ сЬіїсІгеп \УІІЬ азіЬта апсі аІ^огіїЬт оґ ргерагіп£ рго§гатз оґ рЬузісаІ 
геЬаЬіІіІаІіоп сіерепсііпз Ггот зутріотаїїс оґ іііпезз апсі а ітз оґ сипп§ аі іЬе т о т е п і оґ 
іпіегуепііоп \УЄГЄ ргорозесі. 

Кеу УУОГІІЯ: рЬузісаІ геЬаЬіІіІаІіоп, сЬіїсІгеп, ЬгопсЬіаІ азіЬта, рго§гат оґ рЬузісаІ 
геЬаЬіІіІаІіоп. 
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9. Латишев Сергій Вікторович 
Назва дисертації - Спеціальна силова підготовка та засоби її контролю у 
річному циклі тренування кваліфікованих борців 
Науковий керівник - Чочарай З.Ю., к .пед. н., доцент кафедри одноборств і 
атлетизму (Національний університет фізичного виховання і спорту України 
Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту). 
Офіційний опонент - Арзютов Г.М., д. пед. н., професор кафедри фізичного 
виховання і здоров'я (Національний педагогічний університет ім. Михайла 
Драгоманова Міністерства освіти і науки України) 
Офіційний опонент - Мартин В.Д., к. пед. н. доцент, завідувач кафедри теорії 
і методики атлетичних видів спорту (Львівський державний інститут 
фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної культури і 
спорту). 
Провідна установа - Переяслав-Хмельнщький державний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди Міністерства освіти і науки України. 

Латишев Сергій Вікторович. Спеціальна силова підготовка та засоби її 
контролю у річному циклі тренування кваліфікованих борців. Рукопис. 

Об'єкт - силова підготовка кваліфікованих борців; мета - вдосконалити процес 
підготовки борців вільного стилю на основі розробки методів тренування та засобів 
контролю спеціальних силових якостей і техніки виконання прийомів у партері; 
методи дослідження - відеозйомка та відеоаналіз, тестування, педагогічний 
експеримент, кваліметрія та математична статистика; новизна - розроблено метод 
удосконалення тактико-технічної дії "переворот накатом", який полягає в 
оперативному виявленні і корекції динамічних та часових характеристик прийому, ці 
характеристики вимірюються спеціальним контрольно-тренажсрним пристроєм з 
комп'ютерною обробкою даних з достатньою надійністю, а не встановлюються 
візуально, тобто суб'єктивно, тренером; результати - розроблено методичні 
рекомендації, які можуть використовуватися для корекції програм тренування у 
училищах олімпійського резерву та школах вищої спортивної майстерності, 
скоректовано методику спеціальної силової підготовки, яка спрямована на 
удосконалення тактико-технічних дій у партері, впроваджено у тренувальний процес 
збірних команд Донецької області й України і вільної боротьби; галузь -
олімпійський спорт. 

Ключові слова: кваліфіковані борці, спеціальна силова підготовка, засоби 
контролю, змагальна діяльність, контрольно-тренажеринй пристрій, тести, партер. 

Латьішев Сергей Викторович. Специальная силовая подготовка и средства ее 
контроля в годичном цикле тренировки квалифицированнмх борцов. Рукопись. 

Состав и структура наиболее результативних технико-тактических действий 
вольной борьбьі бьгетро изменяютея в соревновательной гірактике. Зто обусловлено 
изменениями правил соревнований и острой копкуренцией в борьбе за мировое 
первенство. Позтому научно-методическое обеспечение тренировочного процесса 
требует постоянного оперативного вьібора наиболее зффективньїх технико-
тактических действий. Другим важнейшим фактором успешности соревновательной 
деятельности борца являетея уровень специальной силовой подготовленности. 
Однако его повьішение, когда резервьі увеличения обьема и иптенсивности 
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тренировки практически исчерпаньї, возможно, лишь путем совершенствования 
тренировочного процесса. Позтому исследование вьіполнено с целью 
совершенствования процесса подготовки борцов вольного стиля на основе разработки 
методов тренировки и средств контроля специальньїх силовьіх качеств и техники 
вьіполнения зффективньїх технико-тактических действий. 

Обьект исследования - силовая подготовка квалифицированньїх борцов. Целью 
исследования является совершенствование процесса подготовки борцов вольного 
стиля на основе разработки методов тренировки и средств контроля специальньїх 
силових качеств и техники вьіполнения приемов в партере. Методи исследования -
видеосьемка и видеоанализ, тестирование, педагогический зксперимент, квалиметрия 
и математическая статистика. 

Зкспериментально обоснована методика специальной силовой подготовки 
борцов, направленная нреимущественно на совершенствование борьбьі в партере и 
учитьівающая особенности вьібранньїх для зтого тактико-технических действий. Она 
рассчитана на 1 год и реализуется в два цикла, каждьій из котормх приходятся на 
специально-подготовительньїй зтап подготовительного периода и следующий за ним 
соревновательньїй период текущего макроцикла. В основу методики положен 
принцип первичности соревнований и вторичности тренировки. 

Новизна исследования состоит в следующем. Анализ соревновательной 
деятельности борцов на Играх Олимпиад в Атланте и в Сиднее показал, что при 
борьбе в стойке значительное предпочтение отдается тактико-техническим действиям 
из подкласса переводов, а в партере - из подкласса переворотов, главньїм образом -
зто перевороти накатом. В партере более результативно борьба велась в Сиднее, 
нежели в Атланте, что связано с изменениями правил соревнований. Определено, что 
у борцов-олимпийцев результативность технико-тактических действий в партере 
значительно вьіше, чем в стойке, а у юношей борьба в стойке зффективнее борьби в 
партере; приеми, которие вьіполняютея олимпийцами (переворот накатом и 
переворот скручиванием скрестним захватом голени), юношами вьіполняютея 
значительно реже. 

Уточнени основние характеристики приема «переворот накатом» (время 
нерехода справа налево, антропометрические параметри атакуемого, время 
ностижения максимального усилия, сила ежатия тела соперника), которие 
омрсдсляют успсшность его вьіполнения, а таюке группи мьішц (разгибатели бедра, 
. гони, сінній И егибатели предплечья), которие несут основную нагрузку при 
мнінмшении указанного приема. 

Вьіяклона взаимосвязь успешности приема "переворот накатом" с 
максимальним вращательним моментом и силой ежатия тела соперника. На зтой 
основе установлена закономерность: чем больше величина зтих характеристик, тем 
успешнсс проводитея прием в условиях соревнований. 

Разработан метод совершенствования тсхнико-тактического действия 
"переворот накатом", которий заключаетея в оперативном вьіявлении и коррекции 
динамических и временних характеристик приема, а именно: сила ежатия тела 
манекена, максимальний крутящий момент, время развития максимального 
крутмщего момеїгга, максимальная разница крутящих моментов при переходе справа 
і ні 'ісво, время нерехода справа налево. Зтот метод отличаетея от ранее используемьіх 
гем, что указанние характеристики измеряютея специальним контрольно-
ірснажерним устройством с компьютерной обработкой данньїх с достаточной 
надежностью, а не устанавлившотся визуально, т е. субьективно, тренером. 
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Методическая особенность построения учебно-тренировочного процесса 
заключается в том, что в занятиях избирательной направленности применяется 
комплекс разнообразньїх однонаправленньїх средств тренировки. Зто обеспечивает 
дополнительное повьішение силових возможностей скелетной мускулатури борцов и 
мастерства виполнения тактико-технических действий в партере при тех же обьемах 
и интенсивности тренировки. 

Практическая значимость работм, в частности, заключается в разработке 
комплекса специальньїх упражнений, обеспечивающих повьішение силових 
возможностей скелетной мускулатури борцов с учетом специфики виполнения 
технико-тактических действий в партере; в разработке контрольно-тренажерного 
устройства для измерения динамики показателей специальной силовой 
подготовленности и техники виполнения приема "переворот накатом", а также для 
тренировки соответствующих силових качеств борца. 

Скорректированная методика специальной силовой подготовки может 
использоваться как модель при организации учебно-тренировочного процесса в 
конкретних условиях подготовки спортсмена. Она позволяет до начала цикла 
подготовки создать целостное представление о нем, более зффективно согласовать 
взаимодействие тренера и спортсмена, использовать все имеющиеся средства 
подготовки, разработать рациональнмй календарь основньїх и подготовительних 
соревнований. 

Результати работьі внедреньї в трекировочний процесе сборньїх команд 
Донецкой областе и Украинн по вольной борьбе; область использования результатов 
- олимпийский спорт. 

Ключевьіе слова: квалнфицированние борци, специапьная силовая подготовка, 
средства контроля, соревновательная деятельность, контрольно-тренажерное 
устройство, тести, партер. 

ЬаІузЬеу 8.У. Зресіаі ро\уег (гаіпіп§ апсі теапз оГ ііз сопігої іп а уеаг сусіе оГ 
Ітаіпіп§ оґІЬе цііаііґіесі іугезіїегз. - Мапизсгірі. 

ОЬіесІ- ро\уег Ігаіпіпц оґ циаііґіесі ПрЬіетз; ригрозе - Іо ітргоуе ІІіе ргосезз оґ 
Ігаіпіп§ Гі§Ьіегз оґ ґгее зіуіе \УГЄЗІІІП(5 оп ІІіс цгоипс1іп£ оґ сісуеіоріпв теїіюсіз оґ Ігаітп$> 
апсі теапз оґ сопігої оґ зресіаі росуег с|ііаІКіез апсі (ссЬпіцие т г з і ішв іп рагіегге; теїЬосІз 
оґ гезеагсії - уіс!еоІаріп§ апсі апаїузіз оґ зЬої уїсіеоіаре, ІСЗІІІЩ, ресіадо^ісаі ехрегітепі, 
циаіітеїгісз апсі таїЬетаїісаІ зіаіізіісз, пе\у Ісаіигс.ч сісусіорссі шсіЬосІ оґ ітргоуіп$> 
Іасіісаі апсі ІесЬпісаІ асііоп "оуегіигп Ьу го1Іміц", \уіпсіі Ьазсз оп орегаїіуе с1еІегтіпіп(» 
апсі соггесііоп оґ сіупатіс апсі і іте сЬагасІеп.чііс.ч оґ асііоп, іЬезе сЬагасІегізІісз аге 
теазигесі Ьу зресіаі сопІго1-Ігаітп§ СІЄУІСЄ \УІІЬ сотриіег орегаІіп£ ЛУІІЬ Ьі^Ь геІіаЬіІіІу, 
поі зеї уізиаііу, теапз іпсііуісіиаііу, Ьу соасЬ; гезиііз - тсіЬосІісаІ гесоттепсіаііопз 
сіеуеіоресі, \УЬІСЬ соиісі Ье изесі ґог соггесііоп оґ ІЬе ргоцгат оґ 1гаіпіп§ аі Оіутріс зроП 
зсЬооїз апсі зсЬооїз оґ Ьі§Ьег Оіутріс тазіегу, ІЬе теїЬосІіс оґ зресіаі роусег Ігаіпіп§ Ьаз 
Ьееп соггесіесі, ЛУЬІСЬ ІЗ сіігесіесі оп ітргоуіпц іасіісаі апсі ІесЬпісаІ асііопз іп рагіегге; 
ітріетепіед іп (гаіпіпц ргосезз оґ Іеатз оґ Оопеїзк геціоп апсі ІІкгаіпе іп 1'гее зіуіе 
Гі§Ьііп§; ЬгапсЬ - Оіутріс зрогі. 

Кеу ІУОПЬ: ІЬе чиаііґіесі Гі§Ьіегз, зресіаі ро\Уег Ігаіпіпе, теапз оґ ІЬе сопігої, 
сотреііііуе асііуііу, сопІго1-Ігаіпіп§ СІЄУІСЄ, ІСЗІЗ, рагіегге. 
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10. Лесько Орест Михайлович 
Назва дисертації - Організаційно-методичні основи використання рухливих 
ігор у фізичному вихованні молодших школярів із затримкою психічного 
розвитку 
Науковий керівник - ТрачВ.М., к. б. н., доц., завідувач кафедри біологічних 
основ фізичної культури (Львівський державний інститут фізичної культури) 
Офіційний опонент - Вісковатова Т.П., д. психол. н., професор кафедри 
педагогіки і психології (Одеський Національний університет імені 
1.1. Мечнікова). 
Офіційний опонент - Завацька Л.А., к. пед. н., доц., декан факультету 
здоров'я, фізичної культури і спорту, професор кафедри біологічних і 
педагогічних основ фізичного виховання і оздоровчої роботи (Міжнародний 
університет „Рівненський економіко-гуманітарний інститут") 
Провідна установа - Харківська державна академія фізичної культури 
Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту. 

Лесько Орест Михайлович. Організаційно-методичні основи використання 
рухливих ігор у фізичному вихованні молодших школярів із затримкою психічного 
розвитку. - Рукопис. 

Дослідження присвячено вивченню проблеми вдосконалення організаційно-
методичних основ використання рухливих ігор у фізичному вихованні молодших 
школярів із затримкою психічного розвитку (ЗПР). Об'єкт дослідження - фізичне 
виховання молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Предмет 
дослідження - організація та методика використання рухливих ігор у фізичному 
вихованні молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Мета 
дисертаційного дослідження - розробити й обґрунтувати організаційні та методичні 
підходи до використання рухливих ігор у фізичному вихованні молодших школярів із 
іа гримкою психічного розвитку та визначити їх ефективність. 

Наукова новизна дослідження: - розроблено програму використання рухливих 
ігор у процесі фізичного виховання молодших школярів із затримкою психічного 
розвитку; уперше вивчено стан симпато-адреналової системи молодших школярів із 
ІП і {німкою психічного розвитку; доповнено дані про особливості фізичної 
ін м о 11 >и нсності, фізичної працездатності, морфофункціонального розвитку та 
ІII II их функцій молодших школярів із затримкою психічного розвитку Львівської 
області. 

Обґрунтовано можливості здійснення фізкультурно-педагогічного та 
о імороїчого впливу на психофізичний та функціональний розвиток молодших 
школяріп із затримкою психічного розвитку засобами фізичної культури, зокрема 
рухливими іграми 

Ключові слова: фізичне виховання, рухливі ігри, організація, методика, 
затримка психічного розвитку, фізична підготовленість, фізична працездатність, 
морфофункціональний розвиток, психічні функції, молодші школярі. 

Лесько Орест Михайлович. Организационно-методические основи 
іісііоііьзонания подвижньїх игр в физическом воспитании младших школьников с 
ілдсржкой психического развития. -Рукопись. 

30 



Исследование посвящено изучению проблеми совершенсгвования 
организационно-методических основ использования подвижньїх игр в физическом 
воспитании младших школьников с задержкой психического развития (ЗПР). Обьект 
исследования - физическое воспитание младших школьников с задержкой 
психического развития. Предмет исследования - организация и методика 
использования подвижньїх игр в физическом воспитании младших школьников с 
задержкой психического развития. Цель диссертационного исследования -
разработать и обосновать организационньїе и методические подходи к 
использованию подвижньїх игр в физическом воспитании младших школьников с 
задержкой психического развития и определить их зффективность. 

Научная новизна исследования: усовершенствованьї организационньїе подходи 
к занятиям физической культурой с детьми младшего школьного возраста с 
задержкой психического развития, а именно: измененьї средства физического 
воспитания на двух основньїх уроках физической культури и на внеурочннх 
мероприягиях; введен третий, дополнительний урок физической культури игрового 
направлення; дополнени данньїе об особенностях физической подготовленности, 
физической работоспособности, морфофункционального и психического развития 
младших школьников с задержкой психического развития Львовской области; 
впервие проведено изучение состояния симпато-адренаповой системи младших 
школьников с задержкой психического развития. Обосновани возможности 
осуществления физкультурно-педагогического и оздоровительного воздействия на 
психофизическое и функциональное развитие младших школьников с задержкой 
психического развития средствами физической культури, в частности, подвижними 
играми. 

В первом разделе диссертации представлень! научно-теоретичсские 
предпосилки проведенного педагогического зксперимента; сделан обзор научно-
методической литератури по данной проблеме. Во втором разделе представлена 
характеристика использованньїх научних методов, организация педагогического 
зксперимента, освещсна зтапность проведення научно-мегодичсских исследований. В 
третьем разделе представлень! основние результати исследования психофизического 
и функционапьного состояния младших школьников с задержкой психического 
развития по сравнению с их свсрстниками; виявлено отставание младших 
школьников с задержкой психического разаития оґ их сверстииков без задержкой 
психического развития по всем показаіелям физической подготовленности, 
фшического развития и отдельньїм компонентам функциопильпого состояния. В 
четвертом разделе представленьї предпосилки соїдания и организационно-
методические основи авторской проірамми использования подвижньїх игр в 
физическом воспитании; представленьї показатели психофизического и 
функционального состояния младших школьников с задержкой психического 
развития до и после педагогического зксперимента. Доказана зффективность 
разработанной нами программи для коррекции психофизического и функционального 
состояния дегей с задержкой психического развития 7-9 лет. В ІІЯТОМ разделе 
представленьї обобщенньїе результати педагогического зксперимента. 

Ключевьіе слова: физическое воспитание, иодвижние игрьі, организация, 
методика, задержка психического развития. физическая подготовленность, 
физическая работоспособность, психические функцни, психические состояния, 
функциональние возможности, младшие школьники 
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Ьезко Огсзі. Ог£апІ2аІіоп-шеіЬо(ііса1 Ьазез оґ изе оґ оиісіоог £атез іп рЬузісаІ 
Ігаіпіп§ оГ щпіог зсЬооїсЬіїсігеп \уііЬ а сіеіау оґ тепіаі сіеуеіортепі. - Мапизсгірі. 

ТЬе гезеагсЬ із сіеуоіесі Іо іЬе ргоЬІет оґ ітргоуетепі оґ ог^апігаІіоп-теїЬосІісаІ 
Ьазез оґ изе оґ оиісіоог §ашез іп рЬузісаІ 1гаіпіп§ оґіипіог зсЬооїсЬіїсігеп ХУІІЬ а сіеіау оґ 
тепіаі сіеуеіортепі (Т)МО). ТЬе о^есі оґ гезеагсЬ із рЬузісаІ Ігаіпіп" оґ іипіог 
зсЬооїсЬіїсігеп \УІІЬ а сіеіау оґ тепіаі сіеуеіортепі. ТЬе 5иЬ]есІ оґ гезеагсЬ із іЬе 
ог^апіхаїіоп апсі теїЬосі оґ изе оґ оиісіоог §агпез іп рЬузісаІ 1гаіпіп§ оґ ^піог 
зсЬооїсЬіїсігеп \УІІЬ а сіеіау оґ тепіаі сіеуеіортепі. ТЬе аіш оґ іЬе іЬезіз гезеагсЬ із Іо 
еІаЬогаїе апсі ргоуе ог§апігаііопа1 апсі теїЬосіісаІ арргоасЬез іо іЬе иза§е оґ оиісіоог 
§атез іп рЬузісаІ Ігаіпіп§ оґіипіог зсЬооїсЬіїсігеп \УІІЬ а сіеіау оґ тепіаі сіеуеіортепі апсі 
Іо сіеіегтіпе іЬеіг еґПсіепсу. 

ТЬе зсіепііїїс поуеііу оґ гезеагсЬ: ог§апІ2аІіопа1 арргоасЬез Іо рЬузісаІ 1гаіпіп§ 
ІЄ380П5 \уііЬ сЬіїсІгеп оґ ]ипіог зсЬооІ а§е шііЬ а сіеіау оґ тепіаі сіеуеіортепі аге 
ітргоуесі, іп рагіісиїаг: іЬе теапз оґ рЬузісаІ ігаіпіп§ аі 1\уо Ьазіс Іеззопз оґ рЬузісаІ 
Ігаіпіп§ апсі оп аЙег-Ьоиг асііопз аге еЬап§есі; іЬе іЬігсі адсііііопаї Іеззоп оґ рЬузісаІ 
Ігаіпіпц оґ а §ате сіігесііоп із риі іп; іЬс сіаіа оп ґеаіигез оґ рЬузісаІ геасііпезз, ехегсізе 
рсгґогтапсе, тофЬо-ґипсІіопаї апсі тепіаі сіеуеіортепі оґ іипіог зсЬооїсЬіїсігеп УСІІЬ а 
сіеіау оґ тепіаі сіеуеіортепі оґ Ьуіу ге£Іоп аге аррепсіесі; 5Іис1уіп§ оґ зутраіЬо-асігепаї 
зузіет оґ^піог зсЬооїсЬіїсігеп теііЬ а сіеіау оґ тепіаі сіеуеіортепі із саггіесі оиі ґог іЬе 
ґігзі Ііте. Оррогіипіііез оґ геаіігаїіоп оґ аіЬ1еІіс-ресіа§о§іса1 апсі запііагу іпЯиепсе оп 
рзусЬорЬузісаІ апсі ґипсііопаї сіеуеіортепі оґ]ипіог зсЬооїсЬіїсігеп \УІІЬ а сіеіау оґ тепіаі 
сіеуеіортепі Ьу теапз оґ рЬузісаІ Ігаіпіп§, іп рагіісиїаг, Ьу оиїдоог §атез, із ргоуесі. 

Кеу ^оічіз: рЬузісаІ 1гаіпіп§, оиісіоог §атез, іЬе огдапігаїіоп, теїЬосіз, сіеіау оГ 
тепіаі сіеуеіортепі, рЬузісаІ геасііпезз, ехегсізе регґогтапсе, тепіаі ґипсііопз, тепіаі 
сопсіііюпз, ґипсііопаї сараЬіІіІіез, ^ипіо^ зсЬооїсЬіїсігеп. 

11. Мосійчук Леонід Васильович 
іііііва дисертації - Формування комплексної системи навчально-тренувальних 
итдішь у фізичному вихованні школярів (на прикладі підлітків ІЗ-14 років) 
Науковий керівник - Шиян Б. М., д. пед. н. професор, завідувач кафедри 
теоретичних основ і методики фізичного виховання (Тернопільський 
державний педагогічний університет імені Володимира Гчатюка 
Міністерства освіти і науки України) 
Офіційний опонент - Мицкан Б.М., д .6. «., професор, завідувач кафедри 
теорії і методики фізичної культури і спорту (Прикарпатський університет 
імені Василя ('тефаника Міністерства освіти і науки України) 
Офіційний опонент Линець М.М., к. пед. н., доцент, завідувач кафедри 
теорії і методики олімпійського і професійного спорту (Львівський державний 
інститут фізичної культури України Державного комітету України з питань 
фізичної культури і спорту) 
Провідна установа Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди Міністерства освіти і науки України. 

Мосійчук .11 єніііл Васильович. Формування комплексної системи навчально-
ірснуншіьних завдані, у фізичному вихованні школярів (на прикладі підлітків 13-14 
років). - Рукопис. 
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Об'єкт - навчально-тренувапьний процес у фізичному вихованні дітей 
підліткового віку. Мета - розробити науково обгрунтовану технологію формування 
комплексної системи навчально-тренувальних завдань у фізичному вихованні 
підлітків 13-14 років 

Методи - теоретичний аналіз і узагальнення; фізіологічні; педагогічні 
контрольні тести; експертна оцінка; педагогічний експеримент; математичні та 
статистичні. 

Наукова новизна - вперше теоретично обгрунтовано технологію формування 
комплексної системи навчально-тренувальних завдань у фізичному вихованні 
школярів та добору адекватних засобів її реалізації. 

Розроблено схему аналізу фізичних якостей за видами їх прояву, яка дозволила 
виділити 16 відносно самостійних складових. Це сприяє конкретизації тренувальної 
спрямованості всебічного розвитку фізичних якостей. 

Обґрунтовано програму всебічного розвитку фізичних якостей, яка передбачає 
цілеспрямований безперервний вплив на усі види прояву фізичних якостей шляхом 
комбінування окремих тренувальних завдань таким чином, щоб їхня мінімальна 
кількість могла забезпечити удосконалення усіх факторів, що зумовлюють прояв 
загальної рухової активності школярів. 

Сформовано методику комплексного вирішення навчальних і тренувальних 
завдань, яка передбачає всебічний розвиток фізичних якостей узгоджено із 
тренувальною суттю навчальних вправ та добір адекватних засобів комплексного 
вирішення навчально-тренувальних завдань. 

Ключові слова: адаптація до рухової активності, всебічний розвиток фізичних 
якостей, рухові навички, навчально-тренувальна програма, фізичний розвиток. 

Мосийчук Леонид Васильевич. Формирование комплексної*! системьі учебно-
тренировочньїх заданий в физическом воспитании школьников (на примере 
подростков 13-14 лет). - Рукопись. 

Обьект - учебно-тренировочпьій процесе в физическом воспитании детей 
подросткового возраста. Цель разработать научно обосноваиную технологию 
формирования комгшексной системи учсбно-тренировочннх заданий в физическом 
воспитании подростков 13-14 леї . 

Методи - теоретичсский анализ и обобщение. фишологичсские; педагогические 
контрольньїе тести; зкепертная оценка; педагогический жспсрнмент; математические 
и статистические. 

Научная новизна - впервие теоретически обосновапо технологию формирования 
комплексной системи учебно-тренировочньїх заданий в физическом воспитании 
школьников и подбора адекватних средств ее реапизации. 

В диссертации теоретически и зкспериментально обоснована методика 
формирования комплексной системи учебно-тренировочньїх заданий в физическом 
воспитании подростков 13-14 лет. Данная система нацелена на всестороннее развитие 
физических качеств сопряженно с освоением двигательних действий. 

Во введении обоснована актуальность теми, определен обьект и предмет 
исследования, цель, задачи и методи исследования, раскрнта научная новизна и 
практическое значение работи, указана сфери ипробации результатов вьіполиенньїх 
исследований. 
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В первом разделе работьі "Теоретичеекий анализ содержания и структури 
физического воспитания подростков" применен системний подход к анализу 
содержания и структури системи физического воспитания школьников: 
охарактеризована цель как конечний результат его функционирования и 
специфические задачи, реализация которих ведет к достижению цели; определени 
биологические и педагогические условия комплексного решения задач физического 
воспитания подростков; полученние данние использовани для виявлення 
недостатков в современной методике построения учебно-тренировочного процесса с 
подростками; установлено, что в системе педагогических условий слабим звеном 
является формирование комплексной системи учебно-тренировочньїх задач. 

Во втором разделе диссертации "Методи и организация исследования" 
приведеньї обгцие данние о методах, организации и контингенте исследования. 

Показано, что методологической основой диссертационного исследования 
являются: теория научного познания; современная теория адаптации организма к 
физическим нагрузкам: теория стресс-реакции Г. Сельє и теория функциональннх 
систем А.А. Анохина, теория формирования системного структурного следа Ф.З. 
Меерсона; педагогические условия построения учебно-тренировочного процесса в 
физическом воспитании. 

При характеристике использованних методов педагогического тестирования 
описани разработанньїе нами повне тести для виявлення уровня общей физической 
подготовленности школьников. 

В третьем разделе "Характеристика учебно-тренировочной программи 
комплексного решения задач физического воспитания подростков" излагается 
тсоретическое обоснование зкспериментальной методики. 

Разработана модель комплексного анализа физических качеств по видам их 
проявлення, на основании которой било виделено 16 относительно самостоятельних 
сосгавляющих. Зто способствует конкретизации тренировочной направленности 
всесюроннего развития физических качеств. 

Обоснована программа всестороннего развития физических качеств, которая 
п|к'дуі матривает целенанравленное беспреривное влияние на все види проявлення 
фиіичгі ких качеств путем комбинировання отдельних тренировочних задач таким 
оСрпюм. чтобі.і их минимальное количество могло обеспечить усовсршенствование 
все* фнкіоров, которне предопределяют проявление общей двигательной активносте 
школьников 

Сформироішни мегодика комплексного решения учебньїх и тренировочних 
задач, котрая предусматривает всестороннее развитие физических качеств 
согласованно с тренировочной сутью учебних упражнений и отбор адекватних 
средств комшіексного решения учебно-тренировочньїх задач . 

В четвергом разделе "Уровень физической подготовленности, соматического 
здорові.я и двигительной подготовленности подростков" представлена характеристика 
уровнн фи шческой подготовленности и соматического здоровья учеников 8-х классов 
до її інн іе педагогического зксперимента, а также раскривается динамика 
ісхпичсской подготовленности подростков. 

І Іолученние данние педагогического зксперимеїпа указивают на достоверное 
повьішение уровня физической подготовленности и соматического здоровья, 
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технической подготовленности подростков, что свидетельствует об зффективности 
авгорской методики и возможности виедрения ее в практику физического воспитания 
подростков. 

В пятом разделе "Анализ и обобщеиие результатов исследования" сделан итог 
проведенних исследований. 

Ключевьіе слова: адаптация к двигательной активности, всестороннее развитие 
физических качеств, двигательньїе навики, учебно-тренировочная программа, 
физическое развитие. 

МозіусЬиск Іеопісі УазіїуоуісЬ. Гоппіп§ оґ іЬе сошріех зузіет оґ есіисаііопаї-
Ігаішп§ іазкз іп рЬузісаІ есіисаііоп оГ зсЬооїсЬіїсігеп (оп іЬе ехатріе оГ Іеепа^егз ацесі 13-
14). — Мапизсгірі. 

Ап оЬ^есІ - ап есіисаііопаї-ігаіпіпй ргосезз іп рЬузісаІ есіисагіоп оГ сЬіїсІгеп оґІеепз. 
Ригрозе - \уогк-оиІ зсіепІіПсаІІу \уе11-Гоипс1ес1 ІесЬпо1о§у оґ Гогтіп£ оґ іЬе сотріех 

зузіет оґесіисаііопаї-ігаіпіпд Іазкз іп рЬузісаІ есіисаііоп оґ(ееп-ацегз а^ссі 13-14. 
МеіЬосІз - іЬе іЬеогеїісаІ апаїузіз апсі §епега1ігаІіоп; рЬузіо1о§у теїЬосІз оґ гезеагсЬ; 

рес1а§о§іса! сопігої Іезіз Гог сіеіегтіпаїіоп оґ ІЄУЄІ оґ рЬузісаІ ргерагесіпезз; ехрегі 
езіітаїіоп; рес1а§о§іса1 ехрегітепі; таїЬетаїісаІ апсі зіаіізіісаі. 

Зсіепііґіс поуеііу - Йгзі іЬеогеїісаІ \уе11-Гоипс1ес1 ІесЬпо1о§у оГ ґогтіп^ оґ іЬе 
сотріех зузіет оґ ес1исаІіопа1-Ігаіпіп§ іазкз апсі зеїесііоп оґ асіедиаіе Гасіїіііез оГ ііз 
геаііхаїіоп. 

ХУогк-оиІесі іЬе тосіеі оґ апаїузіз оґ рЬузісаІ чиаііііез із сіеуеіоресі аґіег іЬе Іурез оґ 
іЬеіг сіізріау, УСЬІСЬ а11о\Уес1 Іо зеїесі 1 6 геїаііуеіу іпсіерепсіепі сопзіііиепіз. I I із 
іпзігитепіаі іп зресійсаііоп оґ Ігаіпіп§ огіепіаііоп оГ сотргеЬепзІуе сіеуеіортепі оґ 
рЬузісаІ яиаііііез. 

Шеіі-Гоипсіесі іЬе рго§гат оґ сотргеЬепзІуе сіеуеіортепі оґ рЬузісаІ циаііііез, ЧУЬІСЬ 

Гогезеез рифозеїііі сопііпиоиз іпґіиепсе оп аіі Іурез оГ сіізріау оґ рЬузісаІ циаііііез Ьу 
сотЬіпіп§ оґ зерагаїе Ігаіпіп^ Іазкз іЬиз, із цгоипсіесі іЬаІ іЬсіг Іеазі соиісі ргоуісіе іЬе 
ітргоуетепі оГ аіі Гасіогз, ІІіаІ ргесісіегтіпе (Ье сіізріау оґ (епсгаї тоїіуе асііуііу оґ 
зсЬооІЬоуз. 

Рогтесі іЬе теїЬосІз оГ сотріех сіесізіоп оґ ссіисаііопаї апсі Ігаіпіп£ Іазкз, \УЬІСЬ 

Гогезеез сотргеЬепзІуе сіеуеіортепі оГрЬузісаІ циаііііез сопссгіссіїу \УІІЬ ігаіпіп§ еззепсе 
оґ есіисаііопаї ехегсізез апсі зеїесііоп оґ асісциаїс Ґасіїіііез оГ сотріех сіесізіоп оґ 
есіисаІіопа1-Ігаіпіп§ Іазкз, із Гогтесі. 

Кеу теогсіз: асіаріаііоп Іо тоїіуе асііуііу, сотргеЬепзІуе сіеуеіортепі оГ рЬузісаІ 
циаііііез, тоїіуе зкіїїз, есіисаііопаї-ігаіпіпц рго§гат, рЬузісаІ сіеуеіортепі. 

12. Ніколасв Сергій Юрійович 
Назва дисертації - Оптимізація рухової активності студенток залежно від 
психофізичних особливостей 
Науковий керівник ЦьосьА.В., к. пед. н., доцент, проректор з науково-
методичної роботи, завідувач кафедри фізичного виховання (Луцький 
інститут розвитку людини університету Україна Міністерства освіти і науки 
України) 
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Офіційний опонент - Вісковатова Т.П., д. психол. «., професор кафедри 
педагогіки і психології (Одеський Національний університет імені 
I I. Мечнікова Міністерства освіти і науки України). 
Офіційний опонент - Язловецький В.С., к. пед. н., професор, завідувач кафедри 
теоретичних основ фізичного виховання (Кіровоградський педагогічний 
університет імені В. Винниченка Міністерства освіти і науки України) 
Провідна установа - Прикарпатський університет імені Василя Стефаника 
Міністерства освіти і науки України. 

Ніколаєв Сергій Юрійович. Оптимізація рухової активності студенток залежно 
від психофізичних особливостей. - Рукопис. 

Об'єкт - фізичне виховання студентів вищих закладів освіти. Мета - теоретично 
обґрунтувати та розробити диференційовану програму оптимізації рухової активності 
студенток вищих закладів освіти з урахуванням їх психофізичних особливостей. 

Методи: теоретичний аналіз й узагальнення літературних джерел; анкетування; 
психофізичні тестування; педагогічне тестування; педагогічне спостереження; 
педагогічний експеримент; методи математичної статистики. 

Наукова новизна: визначено комплекс організаційно-педагогічних умов, які 
визначають рівень рухової активності студенток вищих закладів освіти; розроблено 
науково обгрунтовану диференційовану програму оздоровчих занять студенток з 
урахуванням їх психофізичних особливостей; визначено кількісні взаємозв'язки між 
показниками психофізичних особливостей, рівнем рухової активності та фізичної 
підготовленості студенток. 

У дисертації визначено комплекс організаційно-педагогічних умов, які 
визначають рівень рухової активності студенток, обґрунтовано програму 
фізкультурно-спортивних занять залежно від психофізичних особливостей студенток, 
розроблено комплекси фізичних вправ та дозування навантажень для розвитку 
психофізичних можливостей студенток. 

Ключові слова: фізичне виховання, студентки, оптимізація, рухова активність, 
фізична підготовленість, психофізичні особливості. 

ІІнколаев Сергей Юрьевич. Оптимизация двигательной активности студенток 
и щнисимосги от психофизических особенностей. - Рукопись. 

()бі>ект - физическое воспитание студентов вьісших учебньїх заведений. Цель -
н-іірстически обосновать и разработать дифферснцированную программу 
ОІІГИМІІ іпции двигательной активности студенток вьісших учебньїх заведений с 
учгтом их психофизических особенностей. 

Метоли теорстический анализ и обобщение литературньїх источников; 
ішксіиронішис, психофизические тестьі; педагогические тсстьі; педагогические 
наблмдения; иелагогичсский зкеперимент; методьі математической статистики. 

Научная новизна: разработан комплекс организационно-педагогических 
условий, которьіе определяют уровень двигательной активности студенток вьісших 
учебньїх заведений; разработана научно обоснованная дифференцированная 
программа оздоровительньїх занятий со студентами с учетом их психофизических 
особенностей; вьіявлеиьі количественньїе взаимосвязи между показателями 
псіїхофиіичсских особенностей, уровнем двигательной активности и физической 
І ІОДі'О і овлснности студенток. 
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Психофизические возможности студенток внсших учебньїх заведений 
характеризуются следующими особенностями: 

- наивьісшие показатели частотьі движений по результатам теппинг-теста у 
студенток наблюдаются на первом зтапе вьіполнения теста. После зтого у девушек 
замечается резкое снижение скорости движений на 7,5-27,6% в зависимости от курса 
обучения. 

- точность измерения силових, временньїх и пространственньїх параметров 
зависит от индивидуальньїх особенностей и возраста студенток. Точность сохранения 
силових параметров составляет 5,69-5,98 кг (отклонение от половини максимальних 
усилий). Средний показатель точносте измерения часових отрезков наибольший на 5-
секундном отрезке времени. Величина отклонения от заданного направлення 
движения (ориентация в пространстве) составляет 11,44-14,88 см. 

- скорость простой реакции у студенток в зависимости от курса обучения 
составляют 0,16-0,19 с., сложной - на 0,04-0,06 с больше. После двух кувьірков 
бистрота реакции уменьшается (простая реакция - 0,18-0,21 с.; сложная - 0,24-
0,29 с); 

- показатели статического тремора составляют 2,20-3,87 (правая рука) и 4,91-
5,80 (левая рука) касания. Результати динамического тремора намного хуже, чем 
результати статического. Количество касаний правой рукой во время проведення 
стержнем составляет 6,0-6,40 раз. Время, на протяжении которого студентки 
вьіполняли тест, колеблется в приделах 11,60-12,97 с. Козффициент продуктивносте 
в зависимости от курса обучения составляет 0,49-0,63 условньїх единиц. Величини 
статического и динамического тремора после кувьірков достоверно снижаются. 

Индекс суточной двигательной активности составляет 66,18% от общего обьема 
суточной двигательной активности, специально организованной - 1,37%. Последние 
32,45% суточной двигательной активности занимают види деятельности, которие 
связаньї с пассивньїм отдьіхом. 

С помощью кластерного анализа виявлено три іруїшьі студеіггок, которие 
достоверно отличаются между собой показателями психофизичсских особенностей, 
двигательной активностью и физической подготовлснності.іо Студентки, которьіе 
относятся к 1-Й группе, имеют наилучшие показатели частоти движений, 
отображения силових усилий, подвижности нсрнньїх процсссон, простой и сложной 
реакции до и после кувьірков, динамического тремора м наихудшую физическую 
подготовленность. Девушки 2-й группьі характеризую гся ішилучшими показателями 
дифференциации временних отрезков (5с, 30с), сили процессов возбуждения и 
торможения, статического тремора, а гакже наилучміие показатели развития 
гибкости. Студентки 3-й группьі имеют високий уровень физической 
подготовленности, суточной двигательной активности 

Соотношение физических упражнений должно учигивать количество, 
гіродолжительность, интенсивность физических наї-рузок и уровень физической 
подготовленности студенток. 

Для студенток 1-й группьі рекомендуетея 60% времени занятий отводить на 
общую физическую подготовку, 40% - на сиециальную. Интенсивность нагрузки 
должна составлять 45-50% от максимального поглощения кислорода для общей и 80-
85% - для специальной подготовки. Для студенток 2-й группи рекомендуетея 
уменьшенное количество (3—4) занятий фнзическими упражнениями в неделю 
продолжительностью 30-50 минут. Время оі ведення на общую и специальную 
физическую подготовку, должно бьіть одннакоаьім (50%), а интенсивность нагрузки 

37 



составляет 45-50% от максимального потребления кислорода для общей и 80-85% -
для специальной подготовки. Характерной особенностью студенток 3-й группьі 
является самьій високий уровень физической подготовленности и двигательной 
активности, потому им необходимо всего лить 2-3 занятия физическими 
упражнениями в неделю продолжительностью 20-40 минут. На обтую физическую 
подготовку отводится всего 40% учебного времени, на специальную - 60%. 
Интенсивность нагрузки составляет 50-60% от максимального поглошения кислорода 
для обтей и 85-95% для специальной подготовки. 

Ключевьіе слова: физическое воспитание, студентки, оптимизация, 
двигательная активность, физическая подготовленность, психофизические 
особенности. 

ІЧікоІаеу Зег^іу УигуоуісЬ. Оріітігаїіоп оґ ІЬе Ш О У І П § асііуііу оГ Гетаїе зіисіепіз 
ассогсііп§ Іо ІЬе рзусЬорЬузісаІ ресиїіагіїіез. - Мапизсгірі. 

Ригрозе §гоипс1 іЬеогеїісаІІу апсі \уогкои1 еІіГГегепІіаІ рго§гат оГ іпсгеазе оГ тоуіп§ 
асііуііу оГ Гетаїе зіисіепіз ассогдт§ Іо ІЬе рзусЬорЬузісаІ ресиїіагіїіез. 

МеіЬосіз - ІЬе іЬеогеїісаІ апаїузіз апсі депегаїігаїіоп оГ Іііегагу зоигсез; 
циезііоппаіге; рзусЬорЬузісаІ Іезіз, рес1а@о@іса1 іезіз, ресіа^оцісаі оЬзегуаІіопз, 
ресіацодісаі ехрегішепі, тейіосіз оГ таїЬетаїісаІ зіаіізіісз. 

ЗсіепІіЯс поуеііу - сіеіегтіпесі ІЬе зеї оГ ог£ашгаІіопаІ-ресіа§о§іса1 сопсііііопз іЬаІ 
зііриіаіе ІЬе ІЄУЄІ оГ Ш О У І П § асііуііу оґ Гетаїе зіисіепіз оГ Ьі§Ьег есіисаііопаї іпзіііиііопз; 
«огкесі оиі ІіГГегепІіаІ зсіепІіГіс-ГоипсіесІ рго^гат оГ аіЬІеІіс-ЬеаІіЬ Іеззопз оГ Гетаїе 
зіисіепіз ассогс1іп§ Іо Ь іЬеіг рзусЬорЬузісаІ ресиїіагіїіез; сіеіегтіпесі циапіііаііуе 
іпІеггеІаІіопзЬірз Ье1\уееп іпдісез оГ ПІОУІП§ асііуііу апсі рЬузісаІ ргерагесіпезз оГ Гетаїе 
зіисіепіз. 

ТЬе зеї оГ ог§апігаІіопаІ-ресіа§о§іса1 сопсііііопз іЬаІ зііриіаіе ІЬе ІЄУЄІ оГ тоуіпе 
асііуііу оГ Гетаїе зіисіепіз із тагкесі, \уе11-(ііпсіес1 ІЬе рго§гат оГ аіЬІеІіс-ЬеаЬЬ Іеззопз 
ассогс1іп§ іо рзусЬорЬузісаІ ресиїіагіїіез. 

\Уогкесі оиі ІЬе зеї оГ рЬузісаІ ехегсізез апсі ІЬе сіоза^е оГ ІЬе Іоасі Гог ІЬе 
сіеуеіортепі оГ рзусЬорЬузісаІ гезоигсез оГ Гетаїе зіисіепіз. 

Кеу >УОГС1З: рЬузісаІ есіисаііоп, Гетаїе зіисіепіз, оріітігаїіоп, тоуІп§ асііуііу, 
рНуаісаІ ргерагесіпезз, рзусЬорЬузісаІ ресиїіагіїіез. 

1.1. ІІіиілнж Євген Олександрович 
На ти дисертації - Удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів 
V стрільбі по рухомих мішенях 
Науковий керівник - Пятков В.Т., д.фіз.вих , доцент, завідувач кафедри теорії 
і методики стрільби, сучасного п'ятиборства і шахів (Львівський державний 
інститут фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту) 
Офіційний опонент - Огірко І.В., д.ф.-м.н., професор кафедри олімпійського і 
професійного спорту (Львівський державний інститут фізичної культури 
Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту) 
Офіційний опонент Пядухов Ю.С., к.пед.н., доцент, начальник відділу 
МІ/>(І«,/,І щгнь (Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і 
> а• і/'іпу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту) 
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Провідна установа — Національний університет фізичного виховання і спорту 
України Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту. 

Павлюк Євген Олександрович. Удосконалення техніко-тактичної підготовки 
спортсменів у стрільбі по рухомих мішенях. Рукопис. 

Дослідження присвячено вивченню проблеми вдосконалення техніко-тактичної 
підготовки спортсменів у стрільбі по рухомих мішенях. 

Об'єкт дослідження - процес техніко-тактичної підготовки спортсменів у 
стрільбі по рухомих мішенях Предмет дослідження - просторово-часові параметри 
парадоксальної фази прицільної поводки зброї у спортивній стрільбі по рухомих 
мішенях швидкого і повільного пробігу лівого і правого напрямків руху. 

Мета дослідження - удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів у 
стрільбі по рухомих мішенях. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконаленні техніко-
тактичної підготовки спортсменів у стрільбі по рухомих мішенях на основі методу 
візуалізації парадоксальної фази руху мішеней з використанням відомого принципу 
інтерактивності, який полягає в автоматичному виникненні візуалізатора на початку 
пробігу мішені і зникненні його під час пострілу, що раніше не було відомо і не 
зафіксовано у науковій літературі і практиці. 

Ключові слова: стрільба по рухомих мішенях, техніко-тактична підготовка, 
прицільна поводка зброї, модельні характеристики прицільної поводки зброї. 

Павлюк Евгений Александрович. Совершенствование технико-тактической 
подготовки спортсменов в стрельбе по движущимся мишеням. Рукопись. 

Диссертационное исследование посвящено изучению проблеми 
совершенствования технико-тактической подготовки спортсменов в стрельбе по 
движущимся мишеням. 

Обьект исследования - процесе технико-тактической подготовки спортсменов в 
стрельбе по движущимся мишеням. Предмет исследования - пространственно-
часовьіе параметри парадоксальной фази прицельной поводки оружия в сгюртивной 
стрельбе по движуїцемся мишеням бистрого и медленного пробега лсвого и правого 
направлення движения. 

Цель работи - совсршенсгвованис технико-тактической подготовки 
спортсменов в стрельбе по движущимся мишеням. 

Научная новизна: 
-впервие раскрьіта природа парадоксального явлення прицельной поводки 

оружия в спортивной стрельбе по движущимся мишеням, суть которой состоит в 
случайних неконтролируемьіх промахах во время пранмльного прицеливания и 
нажимания на спусковой крючок в завершающей фазе движения мишеней. 
Отличается от предьідущих решений внявлением парадоксальной фазьі движения 
мишеней в зависимости от скорости полета пули и дистанции стрельбьі; 

-впервие виявлена закономерность совершенствования прицельной поводки 
оружия в стрельбе по движущимся мишеням: точность прицельной поводки оружия 
возрастает в процессе стрельби с визуализацией парадоксальной фазьі движения 
мишеней; 

- получил дапьнейшее развитие метод визуализации парадоксальной фази 
движения мишеней с использованием известного прпнципа интерактивности, суть 
которого состоиг в автоматическом появлепии низуализатора с начала пробега 
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мишени и исчезновении его во время вьіетрела, что раньше не бьіло известно и не 
зафиксировано в научной литературе и практике; 

- вьіявленьї модельньїе характеристики прицельной поводки оружия в стрельбе 
по движущимся мишеням медленного и бьістрого пробега, левого и правого 
направлення движения в олимпийском упражнении ВП-12. 

В первом разделе описаньї основньїе зтапьі развития научной мьісли по 
проблеме совершенствования технико-тактической подготовки спортсменов в 
стрельбе по движущимся мишеням. На основе анализа литературньїх источников 
вьіявлено, что модельньїе характеристики прицельной поводки оружия в стрельбе по 
движущимся мишеням малоисследованньї, недостаточно используются научно-
технические возможности. 

На зтой основе базируется необходимость проведення исследований технико-
тактической подготовки стрелков по движущимся мишеням. 

Во втором разделе обоснован вьібор направлення исследований, предоставлена 
система методов решения задач, а также описана организация исследования. 
Сформулирована исходная гипотеза о том, что визуализация парадоксальной фазьі 
движения мишеней повьішает точность прицельной поводки оружия и способствует 
совершенствованию процесса технико-тактической подготовки стрелков-
спортсменов. 

В третьем разделе исследована природа парадоксального явлення 
неконтролируемьіх промахов во время правильного прицеливания и поводки оружия 
в стрельбе по движущимся мишеням 

В четвергом разделе нами проведен експеримент с целью сравнения 
результативности стрельбьі по движущимся мишеням в стандартних условиях и с 
использованием визуализатора парадоксальной фази, автоматически появлявшегося с 
начала пробега мишени и исчезающего одновременно с вьістрелом. Виявлена 
закономерность совершенствования прицельной поводки оружия в стрельбе по 
движущимся мишеням: точность прицельной поводки оружия повишается в процессе 
стрсльби с визуализацией парадоксальной фази движения мишеней. 

Определеньї модельньїе характеристики стрельбн по мишеням малой и високой 
скорости движения левого и правого направлення пробегов 

В иятом разделе обобщени результати исследования и определеньї соотношения 
ні і педусмих компонентов стрельбн. Проблема решена средствами и методами 
модалировония. 

І Ірсдложенн интерактивние модели стрельбн по движущимся мишеням, 
коюрмо рпнес не бьіли известни и не зафиксированн в научной литературе и 
практике. 

Разработана методика тренировки с интеракгивньїми моделями стрелково-
спортинньїх упражнений по движущимся мишеням для совершенствования технико-
тактической подготовки стрелков-спортсменов и студентов спортивних стрелкових 
специализаций вьісших физкультурньїх учебних заведений. 

Разработаньї практические рекомендации, содержащие новьіе, научно 
обоснованние данние для стрелков по движущимся мишеням 

Ключепьіе слова: стрельба по движущемся мишеням, технико-тактическая 
подготовки, мрицельная поводка оружия, модельньїе характеристики прицельной 
ІІОІІОЛКИ оружия. 

Гяуіуик Е. Л. ТЬе ітргоуетепі оГ ІесЬпісаІ-ІасІісаІ ргерагаїіоп оґ іЬе аіЬіеІез іп 
«І1001ІП8 іп тоуІп£ Іагдеїз. - Мапизсгірі. 
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ТЬе сііззегіаіюп геуеаіз ІЬе ргоЬІет оГ ітргоуетепі а ІесЬпісаІ-ІасІісаІ ргерагаїіоп оГ 
ІЬе аіЬІеІез іп зЬооІіп§ іп тоуіп§ іаг^еїз. ТЬе о^есі оґ іпуезіі§аІіоп із ІЬе ргоеезз оґ 
ІесЬпісаІ-ІасІісаІ ргерагаїіоп оґ аіЬІеІез іп ШОУІП§ іаг^еїз. ТЬе ЗИ^есі оґ ІЬе іпуезІі§аІіоп 
із ІЬе зрісе-ііше рагашеїегз оґ рагасіосзаі рЬазе іп зЬооІіп§ іп то\'іп§ іаг^еіз оґ Газі аші 
з1о\у гиппіп§ оґ Іеґі апсі гі§Ьі сіігесііопз. 

ТЬе а і т оґ ІЬе іпуЄ5Іі§аІіоп із ІЬе ішргоуетепі оґ ІесЬпісаІ-ІасІісаІ ргерагаїіоп оГ 
аіЬІеІез іп тоуіп§ іаг§еіз. 

ЗсіепІіГіс поуеііу: іі Ьаз Ьееп сіеіегтіпесі ґог ІЬе Йгзі Ііте ІЬе паїиге оґ циаіііу 
оґ рагасіосзаі аітіп§ іп зЬоо(іп§; 
іі Ьаз Ьееп ргорозесі ІЬе іпіегаеііуе зЬооІіп§ тосіеіз іп тоуіп§ Іагдеіз, \УЬІСЬ еагііег 

\уеге ипкпоусп апсі поі ґіхесі іп ІЬе зсіепіійс Іііегаїиге апсі ргасііеаі аеііуііу; 
іі Ьаз Ьееп деіеппіпеїі ІЬе гпосіеі сЬагасІегізііез оґ зЬооІіп§ іп ГПОУІП§ іаг^еіз оґ ІеЙ 

апсі гі§Ьі сіігееііопз іп ІЬе Оіушріе ехегсізе КР - 12. 
Кеуи-огйз: зЬооІіп§ іп ШОУІП§ Іаг^еіз, ІесЬпісаІ-ІаеІіс ргерагаїіоп, тосіеі 

сЬагасІегізііез оґаітіп§. 

14. Харченко Людмила Леонідівна 
Назва дисертації - Теоретико-методичні аспекти застосування ігрового 
методу фізичного виховання у розвитку психомоторики розумово відсталих 
дітей молодшого шкільного віку 
Науковий керівник - Петришин Ю.В., к.пед.н., доц., проректор зі спортивної і 
виховної роботи, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання 
(Львівський державний інститут фізичної культури) 
Офіційний опонент - Вісковатова Т.П., д.психол.н., професор кафедри педаго-
гіки і психології (Одеський Національний університет імені II. Мечнікова) 
Офіційний опонент - Чудна Р.В., к. фіз .вих., доцент кафедри теорії і 
методики фізичного виховання, рекреації і оздоровчої фізичної культури 
(Національний університет фізичного виховання і спорту України) 
Провідна установа - Харківська державна академія фічичної культури 
Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту. 

Харченко Л. Л. Теоретико-методичш аспекти застосування ігрового методу 
фізичного виховання у розвитку психомоторики розумово відсталих дітей молодшого 
шкільного віку. - Рукопис. 

Дослідження присвячене вивченню проблеми застосування ігрового методу у 
процесі фізичного виховання з метою покращення рівня розвитку психомоторики 
дітей молодшого шкільного віку з легкою формою розумової відсталості. 

Об'єкт дослідження - фізичне виховання розумово відсталих дітей молодшого 
шкільного віку. Предмет дослідження - ігровий метод фізичного виховання у 
розвитку психомоторики розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку. 

Мета дослідження - розробка науково обгрунтованої програми з переважним 
застосуванням ігрового методу для покращення рівня розвитку психомоторики дітей 
молодшого шкільного віку з легкою формою розумової відсталості у процесі 
фізичного виховання. 
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Ключові слова: фізичне виховання, розумово відсталі діти, ігровий метод 
фізичного виховання, психомоторика, молодший шкільний вік. 

Харченко Л.Л. Теоретико-методические аспекти применения игрового метода 
физического воспитания в развитии психомоторики умственно отсталнх детей 
младшего школьного возраста. Рукопись. 

Диссертационное исследование посвящено изучению проблеми применения 
игрового метода в процессе физического воспитания с целью улучшения уровня 
развития психомоторики умственно отсталнх детей младшего школьного возраста. 

Обьект исследования - физическое воспитание умственно отсталнх детей 
младшего школьного возраста. Предмет исследования - игровой метод физического 
воспитания в развитии психомоторики умственно отсталнх детей младшего 
школьного возраста. 

Цель исследования - разработка научно обоснованной программьі с 
преимущественньїм применением игрового метода для улучшения уровня развития 
психомоторики умственно отсталнх детей младшего школьного возраста. 

Научная новизна исследования: 

- впервие разработана система оценки психомоторики детей младшего 
школьного возраста с лбгкой степенью умственной отсталости; 

- впервие в систему определения уровня развития психомоторики детей 
младшего школьного возраста с лбгкой степенью умственной отсталости 
интегрированн психологические тести; 

- впервие определена факторная структура психомоторики детей младшего 
школьного возраста с лсгкой степенью умственной отсталости; 

- впервие разработана научно обоснованная программа для детей младшего 
школьного возраста с легкой степенью умственной отсталости с преимущественньїм 
применением игрового метода, которьій направлен на решение задач программн по 
физическому воспитанию для вспомагательной школи; 

- расширеньї и дополнени данньїе про особенности развития психомоторики 
де гей младшего школьного возраста с лбгкой степенью умственной отсталости; про 
недущую роль игрового метода в физическом воспитании вспомагательних школ. 

Диссертационная работа состоит из списка условних сокращений, вступления, 
ікш»іийного аппарата исследования, пяти разделов, анализа и обобщения результатов 
иігк'доншіия, вьіводов, практических рекомепдаций, списка литератури и 
11 приложений 

II нервом разделе диссертационной рабогьі «Значсние игрового метода 
физического воспитания в развитии психомоторики умственно отсталнх детей 
младшего школьного возраста» осуществлСн анализ данньїх литературних 
источников, что касастся зволюции нонятия олигофрения, ее типологии и 
современной классификации; проанализированьї особенности развития 
пспхомпгорики младшнх школьников с лйгкой степенью умственной отсталости, а 
іпкиїг особенности процесса физического воспитания и игрового метода в работе с 
\ мі і псино отстальїми младшими школьниками 
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Во втором разделе «Методи и организация исследования» показань! методи, 
тестовие упражнения, которне применялись в процессе исследования. Организация 
зксперимента предполагала три зтапа. 

В третьем разделе «Характеристика психомоторики младших школьников с 
ЛЄГКОЙ формой умственной отсталости» дайтся анализ, оценка, и сравнение 
полученннх данних уровня развития психомоторики мальчиков и девочек 8-10 лет с 
лЄгкой формой умственной отсталости - зтап констатирующего зксперимента. 

В четвергом разделе «Особенности содержания и методики занятий физической 
культурой с преимущественньїм применением игрового метода» приведени 
предпосилки разработки зкспериментальной программи, а именно: данние 
проведбнного анкетирования, анализ програми по физической культури для 
вспомагательних школ, результати пилотажного педагогического зксперимента, а 
также особенности зкспериментальной программи и методика еб применения. 

В пятом разделе «Зкспериментальное обоснование программи развития 
психомоторики младших школьников с лЄгкой степенью умственной отсталости 
игровим методом физического воспитания» приведени результати основного 
педагогического зксперимента. 

В разделе «Анализ и обобщение результатов исследования» все данние 
разделени на три группи: данньїе, которне подтверждают уже существующие 
положення, данние, которне расширяют исследования других авторов, и абсолютно 
ковие данние. 

В «Практических рекомендациях» изложеньї рекомендации, виработаннне в 
процессе нашего исследования, а также подана експериментальная программа. 

Ключевьіе слова: физическое воспитание, умственно отстапне дети, игровой 
метод физического воспитания, психомоторика, младший школьний возраст. 

Нагсіїепко ГЬеогеІісаІ апсі шеіЬосІісаІ азресіз оГ ітріетепііпв цате теїЬосІз 
оГ рЬузісаІ есіисаііоп іп (Ье сіеуеіортепі оГ рзусЬошоїогісз оГ шспіаііу сіізаЬІесІ ^піог 
сЬіїсігеп. Мапизсгірі. 

КезеагсЬ із сіеуоіед Іо асШаї ргоЬІеіпз оГ ітрістепііпв в а т е теїЬосІз оГ рЬузісаІ 
ееіисаііоп аішесі аі ітргоуіпд ІЬе ІЄУЄІ ОГ рзусЬошоїогісз оГ іпепіаііу сІізаЬІес! ]ипіог 
сЬіїсігеп. 

ТЬе о^есі оГ ІЬе тезеагсЬ із ІЬе рЬузісаІ есіисаііоп оГ шепіаііу сІізаЬІес! ]ипіог 
сЬіШгеп. ТЬе зиЬ]есІ оґ ІЬе гезеагсЬ із §аше теїЬосІз оґ рЬузісаІ есіисаііоп іп ІЬе 
ішргоуешепі оґ рзусЬошоїогісз оґ тепіаііу сІізаЬІес! ^ипіог сЬіїсігеп. 

ТЬе а і т оґ ІЬе гезеагсЬ із Ю сіеуеіор зсіепІіПсаІІу егоипсіесі рго^гат \УІІЬ арріісаііоп 
оґ § а т е теїЬосІз ґог ІЬе регґесііоп оґ сіеуеіортепі ІЄУЄІ оґ рзусЬошоїогісз оГ тепіаііу 
сІізаЬІес! _)ипіог сЬіїсігеп \УІІЬ 1і§Ьі ґогт оґ тепіаі сІізаЬіІііу іп ІЬе ргосезз оґ рЬузісаІ 
есіисаііоп. 

Кеу ЛУОГСІЗ: рЬузісаІ есіисаііоп, тепіаііу сІізаЬІес! ^піог сЬіїсігеп, §ате теїЬосІз оґ 
рЬузісаІ сиііиге, рзусЬошоїогісз, .іипіогз. 
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15. Чичкан Оксана Анатоліївна 
Назва дисертації - "Фізична підготовка веслувальниць на байдарках на етапі 
попередньої базової підготовки " 
Науковий керівник Линець М. М., к. пед. н., доцент, завідувач кафедри теорії і 
методики олімпійського і професійного спорту (Львівський державний 
інститут фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної 
культури і спорту) 
Офіційний опонент - Максименко Г. М, д.пед.н., професор, завідувач кафедри 
спортивних дисциплін інституту фізичного виховання і спорту (Луганський 
державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 
освіти і науки України) 
Офіційний опонент — Шинкарук О. А., к пед н., доцент, проректор зі 
спортивної роботи (Національний університет фізичного виховання і спорту 
України Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту) 
Провідна установа - Дніпропетровський державний інститут фізичної 
культури Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту. 

Чичкан Оксана Анатоліївна. Фізична підготовка веслувальниць на байдарках 
на етапі попередньої базової підготовки. - Рукопис. 

Дослідження присвячено вивченню проблеми вдосконалення фізичної 
підготовки веслувальниць на етапі попередньої базової підготовки. 

Об'єкт дослідження - тренувальний процес юних веслувальниць на етапі 
попередньої базової підготовки. Предмет дослідження - фізична підготовка юних 
веслувальниць на байдарках. 

Метою дослідження є вдосконалення змісту фізичної підготовки юних 
веслувальниць. 

Наукова новизна роботи: Уперше науково обгрунтовано й експериментально 
перевірено методологію розробки програми диференційованої фізичної підготовки 
12-14-річних веслувальниць на байдарках на етапі попередньої базової підготовки з 
урахуванням їх індивідуальних профілів фізичної підготовленості та модельних 
характеристик структури фізичної підготовленості більш кваліфікованих 
•еолуяпльниць. 

Ключові слова: 12-14-річні веслувальниці на байдарках, фізична підготовка, 
загальна і спеціальна фізична підготовленість, програма диференційованої фізичної 
нідгогопкн, етан попередньої базової підготовки 

Чичкан Оксана Анатольевна. Физическая подготовка юньїх байдарочниц на 
зтапе предварительной базовой подготовки - Рукопись. 

Диссертация на соисканис ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 - Олимпийский и профессиональньїй 
спорт - Львовский государственньїй институт физической культури, Львов, 2004 год. 

Днссертиционное исследование посвящено изучению проблеми 
усоїігршенствования методики физической подготовки байдарочниц на зтапе 
нредмірительной базовой подготовки. 

1)0 введении обоснована актуальность проблеми, показана взаимосвязь 
исследоаания с научньїми программами, планами и темами, определЄн обьект и 
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предмет исследования, его цель, задачи, методьі и организация, описан уровень 
научной новизньї и практическое значение работи, а также Л И Ч Н Ь І Й вклад 
диссертанта. 

Обьект исследования - гренировочньїй процесе юньїх байдарочниц на зтапе 
предварительной базовой подготовки. Предмет исследования - физическая 
подготовка юних спортсменок, что специализируются в гребле на байдарках. 

Научная новизна заключается в следующем: Впервие научно обоснована и 
зкспериментально проверена методология разработки программи 
дифференцированной физической подготовки 12-14-летних байдарочниц на зтапе 
предварительной базовой подготовки с учбтом их индивидуальньїх профилей 
физической подготовленности и модельних характеристик структури физической 
подготовленности более квалифицированних спортсменок. 

В первом разделе "Современное состоякие проблеми структури и содержания 
физической подготовки в тренировке 12-14-летних байдарочниц" проанализировани 
данние научно-методической литератури по проблеме физической подготовки юних 
байдарочниц. На основании проведенного анализа литератури установлено, что 
проблема дифференцирования физической подготовки юних байдарочниц с учетом 
профилей их физической подготовленности и модельних характеристик физической 
подготовленности изучена недостаточно. 

Во втором разделе "Методи и организация исследования" раскрито 
использование методов исследования, приведени обише сведения об участниках 
исследования, представлена программа педагогического наблюдения, описана 
организация исследования. 

В третьем разделе "Структура и содержание физической подготовки 
байдарочниц на зтапе предварительной базовой подготовки за данними 
анкетирования" раскрнти существенние разногласия специалистов в отношении 
оптимального обьема тренировочних нагрузок на воде, рационального соотношения 
тренировочних нагрузок в разньїх зонах ИНТЄНСИВНОСТИ и соотношения общей, 
вспомогательной и специальной физической подготовки. 

В четвертом разделе "Модели физического развития и физической 
подготовленности байдарочнин разньїх квалификационних групи" анализируются 
показатели физического развития и физической подготовленности спортсменок от II 
юношеского разряда до МС включительно Установлекньїе межквалификационние 
различия и корреляционние взаимосвязи позволили виявить ведущие для женской 
гребли на байдарках показатели физического развития и физической 
подготовленности. Показатели физической подготовленности байдарочниц разньїх 
квалификационних групп рассматриваются кик модсльнис при составлении 
програми физической подготовки и коррекции грснировочного процесса. 

В пятом разделе диссертации "Усовершенствование системи физической 
подготовки 12-14-летних байдарочниц" представлени результати сравнительного 
зксперимента комплексного и дифференіщрованного развития физических качеств у 
12-14-летних байдарочниц. Показано, что программа дифференцированной 
физической подготовки (70% от общего времени на физическую подготовку — 
комплексное развитие физических качеств и 30% времени - дифференцированное 
развитие отстающих, по отношению к модельним показагелям, физических качеств 
каждой спортсменки) позволяет достигнуть большего прироста как общей, так и 
специальной физической подготовленности без увеличсння тренировочних нагрузок. 
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В шестом разделе "Анализ и обобщение результатов исследования" 
рассматриваются три группьі данньїх, полученньїх путбм змпирических 
исследований, и проводится их сопоставление с опубликованньїми научньїми 
работами. 

Ключевьіе слова: 12-14-летние байдарочницьі, физическая подготовка, общая и 
специальная физическая подготовленность, программа дифференцированной 
физической подготовки, зтап предварительной базовой подготовки. 

СЬусЬкап Окзапа. РЬузісаІ ргерагаїіоп оґ іЬе оагз\Уотеп оп кауакз оп іЬе 
ргеуіоиз Ьазе ргерагаїіоп зІа$>е. - Мапизсгірі. 

ТЬе гезеагсЬ із СІЄУОІЄСІ ІО іЬе зіисііез оґ рЬузісаІ ргерагаїіоп регґесііоп оґ іЬе 
оагз\Уотеп оп ргеуіоиз Ьазе ргерагаїіоп з1а§е. 

ТЬе оЬ]есІ оґ гезеагсЬ із ігаіпіп§ ргосезз оґ іЬе оагз\уошеп оп зіа§е оґ ргеуіоиз Ьазе 
ргерагаїіоп. ТЬе агіісіе оґ гезеагсЬ із рЬузісаІ ргерагаїіоп оґ іЬе оагз\Уотеп оп кауакз. 

ТЬе а і т оґ гезеагсЬ із іЬе регґесііоп оґ теїЬосІз оґ рЬузісаІ ргерагаїіоп оґ уоиіЬ 
оагзлуотеп. 

ТЬе зсіепіійс поуеііу оґ іЬе гезеагсЬ: 
Гог іЬе Ягзі І іте іі Ьаз Ьееп зиЬзІапІіаІесі апсі зсіепііґіеаііу ^гоипсіесі іЬе рго«гат оґ 

теіЬосіо1о§у сіеуеіортепі оґ сііґГегепііаІесі рЬузісаІ ргерагаїіоп оґ іЬе оагзчуотеп оп 
кауакз ацесі 12-14 аі іЬе ргеуіоиз Ьазе ргерагаїіоп з1а§е 1акіп§ іпіо ассоипі іЬеіг 
іпсііуісіиаі ргоґііез оґ рЬузісаІ ргерагесіпезз апсі тосіеі сіезсгірііопз оґ іЬе зігисіиге оґ тоге 
циаІіЯесі оагзууотеп рЬузісаІ ргерагесіпезз. 

Кеу И - О П І З : оагз\уотеп оп іЬе кауак а§есі 12-14, рЬузісаІ ргерагаїіоп, §епега1 апсі 
зресіаі рЬузісаІ ргерагесіпезз, рго§гат оґ сІіГГегепІіаІесі рЬузісаІ ргерагаїіоп, ргеуіоиз Ьазе 
ргерагаїіоп зІа§е. 
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