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Письменная справка «Физическое воспитание в семье» составлена по заявке 

кафедры физического воспитания и спорта. 

В нее включены книги, статьи из периодических и продолжающихся 

изданий, авторефераты диссертаций на русском и украинском языках за период 

1970-2013 гг. 

Для отбора материала были использованы библиографические и 

информационные издания, имеющиеся в фонде библиотеки ДонНУ, электронный 

каталог библиотеки, базы информационных центров Украины и России. Научная 

электронная библиотека e-LIBRARY. По лицензионному соглашению с 

Электронной библиотекой e-LIBRARY доступ к полнотекстовым журналам 

возможен с любого места в Университете. 

В списке отражены вопросы: 

-Педагогика, психология, социология и медико-биологические аспекты 

физического воспитания и спорта; 

-Теория и методика физического воспитания. Физвоспитание студентов в 

вузе; 

-Физическое воспитание детей школьного возраста; 

-Физическое воспитание дошкольного возраста; 

-Подвижные и спортивные игры. 

Справка рассчитана на преподавателей, аспирантов и студентов для 

использования в научной и учебной деятельности. 

Литература, имеющаяся в фонде библиотеки, отмечена шифром и 

инвентарными номерами, а отсутствующая – звездочкой (*).Литература из e-

LIBRARY, помещена со словами «полный текст» 

В справку включено 216 названий 

 

Составитель: 

   Библиограф                                                                         Дьяконенко Е.В. 

 

Консультант: 

   Ст. преподаватель                                                              Батрак О.В. 

 

Редактор: 

   Зав. СБО                                                                             Кротова В.А. 
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ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ  

И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА. 

 

1. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания / Я.С. Вайнбаум. – М.: 

Просвещение, 1976. – 176 с. 

   Ч.51я73 

   В141                                                                                                         701893 

2. *Вайнбаум Я.С.Гигиена физического воспитания и спорта: учеб.пособие 

для студентов вузов / Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, Т.А. Радионова. – М.: 

Академия, 2002. – 240 с.  

3. Галайтатий Г.Д. Фізіологічна характеристика фізичної і розумової 

працездатності студентів з різним рейтингом успішності і фізичної 

підготовленості: автореф. дис…канд. біол. наук: (03.00.13) / Київ. ун-т. – К., 1997. 

– 20 с.                                                                                                                ав32558 

4. Долженко Л.П. Фізична підготовленість і функціональні особливості 

студентів із різним рівнем фізичного здоров’я: автореф. дис…канд. наук. з фіз. 

виховання і спорту: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз.. виховання і спорту України. – К., 

2007. – 21 с.                                                                                                         ав54220 

5. Дорошенко Е.Ю. Теорія і практика фізичного виховання молоді у 

вітчизняній педагогіці другої половини Х1Х- початку ХХ століття: автореф. 

дис…канд.. пед.. наук: (13.00.01) / Луган. держ. пед.. ун-т. – Луганськ, 2001. – 20 

с.                                                                                                                           ав39315 

6.Доскин В.А. Биологические ритмы растущего организма / В.А. Доскин, 

Н.Н. Куинджи. – М.: Медицина, 1989. – 219 с. 

Р 

Д703                                                                                                          758321 

7. Доценко О.М. Розвиток координаційних здібностей студенток 

спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання: автореф. дис…канд. 

пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед.. ун-т. – К., 2011. – 20 с.                                ав74617 

8. Дудорова Л.Ю. Педагогічні умови формування потреби в здоровому 

способі життя майбутніх учителів у процесі фізичного виховання: автореф. 

дис…канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінницький держ. пед.. ун-т. – Вінниця, 2009. – 

20 с.                                                                                                                     ав62093 

9. *Захаров М.А. Социология спорта: учебно-методическое пособие / М.А. 

Захаров. – Смоленск: СГАФКСТ, 2008. – 216 с. 

10. Зубанов В.П. Социальное партнерство в физическом воспитании в 

общеобразовательной школе / В.П. Зубанов // Сибирский пед. журн. – 2010. - №6. 

– С. 179-185.                                                                                             Полный текст 

12. Калашник Н.Г. Соціалізація особистості засобами естетичного 

виховання та фізичної культури / Н.Г. Калашник, В.В. Феуєрман. – К.; Сімф: 

Сімф. міська друкарня, 2008. – 294 с. 

   Ч42 

   К17                                                                                                          856780  
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13. Карташов Ю.М. Сюрпризы оздоровительного бега / Ю.М. Карташов. – 

М.: Физкультура и спорт, 1983. – 96 с. 

   Ч51 

   К27                                                                                                            661533 

14. Кобза М.Т. Фізіологічний аналіз впливу занять фізичним вихованням на 

адаптацію до фізичних навантажень та здоров’я студентів: автореф. дис.. канд.. 

біол.. наук: (03.00.13) / Тавр. нац.. ун-т. – Сімф., 2002. – 22 с.                       ав40952 

15. Крапівіна К.О. Нетрадиційний підхід до традиційної фізичної культури / 

К.О. Крапівіна, О.В. Мусієнко. – Л.: Вид. центр ЛНУ, 2006. – 300 с. 

   Ч51 

   К779                                                                                                        850693 

16. Куделко В.Е. Сучасні підходи до вирішення проблем збереження 

здоров’я нації: препринт / В.Е. Куделко. – Х.: ХНЕУ, 2011. – 67 с. 

   Ч51 

   К887                                                                                                         875027  

17. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия / К. Купер. – М.: 

Физкультура и спорт, 1989. – 224 с.  

   Ч51 

   К921                                                                                                        750915 

18. Кутек Т.Б. Підвищення фізичної підготовленості студенток, які 

проживають в умовах радіаційного забруднення: автореф. дис. … канд. наук з 

фіз.. виховання і спорту: (24.00.02) / Вінниц. держ. ун-т. – Л., 2001. – 21 с.          

                                                                                                            ав39093  

19. *Маланюк Л.Б. Обґрунтування режимів рухової активності чоловіків 18-

25 років з різним рівнем фізичного здоров’я: автореф. дис…канд.. наук. з фіз.. 

виховання і спорту: (24.00.02) / Львів. держ. ун-т. фізичної культури. – Л., 2010. – 

20 с.   

20. *Механізми впливу фізичного виховання на здоров’я, фізичну і 

розумову працездатність: метод. рекомендації / упоряд.: А.Ф. Косенко, Т.І. 

Кочергін. – К.: Київ. ун-т, 2004. – 27 с.   

21. Носко М.О. Теоретичні та методичні основи формування рухової 

функції у молоді під час занять фізичною культурою та спортом: автореф. дис…д-

ра пед.. наук: (13.00.09) / Ін-т педагогіки. – К., 2003. – 56 с.                           ав44155    

22. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту: зб. наук. праць / редкол.: С.С. Єрмаков (гол. ред..) та ін.; 

Харк. худож.-пром. ін.-т. – Х., 2001. - №7. – 52 с. 

   Ч42 

   П24                                                                                                           816134 

23. Перевощиков Ю.О. Особливості адаптації організму людини до 

екстремальних фізичних навантажень та критерії її оцінки: автореф. дис…д-ра 

біол.. наук: (14.00.04) / Ін-т геронтології. – К., 1996. – 48 с.                           ав30109 

24. Перевощиков Ю.А. Состояние организма человека при экстремальных 

физических нагрузках / Ю.А. Перевощиков. – Одесса: Юрид. л-ра, 2004. – 196 с. 

   Ч51 

   П27                                                                                                            833117 
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25. Приступа Є.Н. Становлення і розвиток педагогічних основ української 

народної фізичної культури: автореф. дис…д-ра пед. наук: (13.00.01) / Ін-т 

педагогіки. – К., 1996. – 48 с.                                                                              ав29911 

26. Радченко О.В. Профілактика вживання алкогольних напоїв студентками 

вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання: автореф. дис…канд. 

наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.02) / Харків. держ. акад.. фіз.. культури. – 

Х., 2011. – 20 с.                                                                                                  ав73731 

27. Рибковський А.Г. Управління у спортивно-педагогічних системах / А.Г. 

Рибковський, В.І. Терещенко. – Донец. нац.. ун-т. – Ірпінь: Нац. акад.. держ. 

податкової служби України, 2006. – 283 с. 

   Ч48 

   Р49                                                                                              848717-848719      

28. Романенко В.А. Психофизиологический статус студенток / В.А. 

Романенко. – Донецк: Цифрова типографія, 2012. – 192 с. 

   Ю9 

   Р691                                                                                                         878522 

29. Смолякова І.Д. Формування здорового способу життя студентів у 

системі фізичного виховання вищого технічного навчального закладу: автореф. 

дис…канд.. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед.. ун-т. – К., 2010. – 21 с.              

                                                                                                                  ав68229 

30.Соколенко Л.С. Формування культури здорового способу життя 

студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис…канд. пед. наук: (13.00.07) 

/Уманський держ. пед.. ун-т. – Умань, 2011. – 20 с.                                         

ав74558 

31. Солопчук Д.М. Формування здорового способу життя молодших 

підлітків у позаурочній фізкультурно-спортивній роботі: автореф. дис…канд. пед. 

наук: (13.00.07) / Ін-т проблем виховання. – К, 2007. – 20 с.                  

                                                                                                                   ав56498 

32. Стасюк Р.М. Оптимізація соціальної адаптації студентів початкових 

курсів засобами фізичної культури: автореф. дис…канд. наук з фіз. виховання і 

спорту: (24.00.02) / Харків. держ. акад. фіз. культури. – Х., 2008. – 20 с.     

ав58882 

33. Сташевский В.А. Физическое воспитание детей «группы риска» с 

туберкулезными заболеваниями в условиях пребывания в санаторной школе-

интернат / В.А. Сташевский // Научный поиск. – 2012. - №2.7. – С. 45-47. 

                                                                                                           Полный текст 

34. Феуєрман В.В. Формування естетичної культури старших підлітків на 

заняттях спортивними іграми в умовах слідчих ізоляторів кримінально-

виконавчої служби України: автореф. дис…канд. пед. наук: (13.00.07) / 

Тернопільський нац. пед. ун-т. – Тернопіль, 2009. – 22 с.                             

ав65957    

35. *Фізичне виховання і здоров’я нації: метод. рекомендації / упоряд.: А.Ф. 

Косенко, Т.І. Кочергіна. – К.: Київ. ун-т, 2003. – 47 с.  

36. Ходінов В.М. Особливості адаптаційних впливів при взаємодії 

сєченовського ефекту активного відпочинку з фізичним тренуванням: автореф. 

дис…канд. біол. наук: (03.00.13) / Ін-т геронтології. – К., 2003. – 19 с.      ав45123     
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37. *Частные методики адаптивнойфизическойкультуры: учеб. пособие / 

под. ред.: Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2003. – 464 с. 

38. Черкашин Р.Є. Методика навчання силових фізичних вправ студентів 

вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності: автореф. дис…канд. пед. 

наук: (13.00.02) / Волинський нац.. ун-т. – Луцьк, 2011. – 19 с.          

ав72143 

39. Чернієнко О.А. Підвищення фізичної працездатності студенток 16-17 

років: автореф. дис…канд.  наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Прикарпат. 

нац.. ун-т. – Івано-Франківськ, 2011. – 19 с.                                                     ав72855  

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ. 

 

40. *Абрамова С.А. Вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ / 

С.А. Абрамова, Н.Є. Гаврилова // Вісн. Чернігівського нац.. пед.. ун-ту. – Чернігів, 

2011. – Вип. 91, т.1. – С. 9-11. – (Педагогічні науки. Фізичне вихованні та спорт). 

41. Актуальні проблеми розвитку фізичної культури і спорту на межі ХХ1 

століття: зб. наук. праць / редкол.: Савченко В.Г. та ін.. – Донецьк, 1998. – 113 с. 

   Ч51 

   А437                                                                                                         802744 

42. Алешин Е.В. Критерии управления качеством обучения в физическом 

воспитании в высшей школе / Е.В. Алешин // Педагогика, психология и медико-

биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2009. - №10. – С. 4-

6.                                                                                                                 Полный текст 

43. *Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді: 

автореф. дис…канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Нац. ун-т 

фізичного виховання і спорту України. – К., 2012. – 19 с.                              ав78683 

44. *Артемьев В.П. Теория и методика физического воспитания. 

Двигательные качества: учеб.пособие / В.П. Артемьев, В.В. Шутов. – Могилев: 

МГУ, 2004. – 284 с.  

45. Бабешко О. Оновлення змісту фізичного виховання у вищих навчальних 

закладах / О. Бабешко // Вища школа. – 2001. - №6. – С. 46-51.                          4 ч/з 

46. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента / В.А. 

Бороненко, Л.А. Рапопорт. – М.: Альфа-М, 2009. – 335 с. 

   Ч51я72 

   Б256                                                                                                          865552 

47. Бєлих С.І. Науково-дослідна робота в системі фізичного виховання 

студентів вищих навчальних закладів: підручник для курсантів, слухачів та студ. 

вузів 3-4 рівнів акредитації / С.І. Бєлих. – Донецьк, 2008. – 265 с. 

   Ч51я73 

   Б432                                                                                                         856696 

48. Білогур В.Є. Теоретико-методичне забезпечення фізичного виховання у 

вищих закладах освіти: автореф. дис…канд. з фіз. виховання і спорту / Рівнен. 

держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002. – 18 с.                                                         ав40804 

49. Бондаренко І.Г. Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки у 

фізичному вихованні студентів-екологів: автореф. дис…канд. наук з фіз. 
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виховання та спорту: (24.00.02) / Дніпропетр. держ. ін-т фіз.. культури і спорту. – 

Д., 2009. – 20 с.                                                                                                    ав63091     

50. Бубка С.Н. Формування індивідуальних здібностей студентів у процесі 

фізичного виховання: автореф. дис. канд. пед. наук: (13.00.07) / Ін-т проблем 

виховання АПН України. – К., 2001. – 20 с.                                                     ав39256 

51. Василюк В.М. Тенденції розвитку фізичного виховання студентської 

молоді у вищих навчальних закладах Російської Федерації: автореф. дис…канд. 

пед. наук: (13.00.01) / Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2011. – 20 с.     

                                                                                                                   ав71258 

52. Верблюдов І.Б. Оптимізація індивідуальної тренувально-оздоровчої 

програми для студентів вищих педагогічних навчальних закладів: автореф. 

дис…канд.. наук з фіз.. виховання і спорту: (24.00.02)  / Харк. держ. акад. фіз. 

культури. – Х., 2007. – 20 с.                                                                             ав54188    

53. Вовк В.М. Педагогічні основи наступності фізичного виховання 

учнівської і студентської молоді: автореф. дис…д-ра пед. наук: (13.00.07) / 

Східноукр. нац. ун-т. – Луганськ, 2009. – 40 с.                                              ав65215 

54. Воронін Д.Є. Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів 

вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання: автореф. дис…канд. 

пед. наук: (13.00.07) / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2006. – 20 с.                

ав54071 

55.Вржесневський І.І. Оцінка фізичних можливостей студентів у системі 

медико-педагогічного контролю у процесі фізичного виховання спеціального 

відділення вузу: автореф. дис…канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / 

Нац. ун-т фіз.. виховання і спорту України. – К., 2011. – 20 с.                        

ав74615 

56. *Деминский А.Ц. Основы теории и методики физического воспитания / 

А.Ц. Деминский. – Донецк: Донеччина, 1986. – 366 с.  

57. Димова А.Л. Проектирование системы физического воспитания 

студентов в вузе на основе личностно-ориентированной траектории обучения / 

А.Л. Димова // Высшее образование сегодня: реформы, нововведения, опыт. – 

2008. - №4. – С. 90-92.                                                                                             4 ч/з 

58. *Еркомайшвили И.В. Основы теории физической культуры: курс лекций 

/ И.В. Еркомайшвили. – Екатеринбург, 2004. – 192 с.  

59. *Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура: учеб.пособие для студентов вузов / Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов. – 

М.: Академия, 2004. – 272 с.   

60. *Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб.пособие для студентов вузов / Ю.Д. 

Железняк, П.К. Петров. – М.: Академия, 2001. – 264 с. 

61. Завидівська Н.Н. Професійно-прикладні основи формування здорового 

способу життя студентів вищих навчальних закладів економічного профілю: 

автореф. дис…канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед.. ун-т. – К., 2002. – 20 с.  

                                                                                                                   ав41578 

62. Захаріна Є.А. Формування мотивації до рухової активності у процесі 

фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис…канд. 
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наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Нац. ун-т. фіз. виховання і спорту 

України. – К., 2008. – 21 с.                                                                                 ав58700   

63. Зеленський Р.М. Формування відповідальності на заняттях з фізичного 

виховання у студентів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації: автореф. 

дис…канд. пед. наук: (13.00.07) / Харків. нац. пед. ун-т. – Х., 2010. – 20 с.     

                                                                                                                    ав69922 

64. Іваненко Т.В. Формування позитивно ціннісного ставлення студенток 

університету до оздоровчої діяльності: автореф. дис…канд. пед. наук: (13.00.07) 

/Нац. акад.. пед. наук України; Ін-т проблем виховання. – К., 2011. – 20 с.   

ав70763 

65. *Карпюк І.Ю. Експериментальна модель організації навчальних занять 

фізичним вихованням на основі системного підходу / І.Ю. Карпюк // Вісн. Нац. 

техн.. ун-ту. – К., 2009. - №1(25). – С. 134-138. – (Філософія. Психологія. 

Педагогіка).  

66. Кириченко Т.Г. Формування здорового способу життя студентів 

педагогічного вузу в процесі фізичного виховання: автореф. дис…канд. пед. наук: 

(13.00.01) / Нац. пед.. ун-т. – К., 1998. – 16 с.                                                 ав35126     

67. Козіброцький С.П. Програмно-нормативні основи фізичного виховання 

студентів: історико-методологічний аналіз: автореф. дис…канд. наук з фіз. 

виховання і спорту: (24.00.02) / Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2002. – 16 с. 

                                                                                                                    ав41883 

68. Козлов А.В. Модернизация системы физического воспитания в высшей 

школе на основе совершенствования физкультурно-спортивного движения 

студенчества / А.В. Козлов // Теория и практика физической культуры. – 2012. - 

№2. – С. 50-54.                                                                                          Полный текст 

69. Королінська С.В. Клубна форма організація фізичного виховання у 

вищих навчальних закладах: автореф. дис…канд. наук з фіз. виховання і спорту: 

(24.00.02) / Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2007. – 20 с.                      

ав55867 

70. *Кочергіна Т.І. Кафедра фізичного виховання і спорту – гарант здоров’я 

сили і краси студентів та викладачів / Т.І. Кочергіна, А.Ф. Косенко // Київський 

національний університет у ХХІ столітті: тези ювілейної науково-теоретичної 

конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету ім.. 

Т. Шевченка: (24 червня 2004 р.). – К., 2004. – С. 41-42.  

71. Кошева Л.В. Формування корпоративної культури вищих технічних 

навчальних закладів засобами фізичного виховання: автореф. дис…канд.. пед.. 

наук: (13.00.07) / Східноукр. нац.. ун-т. – Луганськ, 2011. – 20 с.                 

ав72268 

72. *Лукьяненко В.П. Физическая культура: основы знаний: учеб. пособие / 

В.П. Лукьяненко . – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001. – 224 с.  

73. Львова Ю.М. Физическое воспитание в высшей школе на основе 

личностного ориентированного содержания учебного процесса / Ю.М. Львова // 

Вестн. спортивной науки. – 2010. - №3. – С. 53.                                    Полный текст 

74. *Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: учебник / 

А.М. Максименко. – М.: Физическая культура, 2005. – 544 с. 
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75. *Матвеев Л.П. Теория методика физической культуры. Введение в 

предмет: учебник для высш. спец. физкультурных учеб.заведений / Л.П. Матвеев. 

– М.: Лань, 2004. – 160 с.  

76. Мосейчук Ю.Ю. Корекція емоційно-поведінкових порушень у студентів 

засобами фізичного виховання: автореф. дис…канд. наук з фіз. виховання і 

спорту: (24.00.02) / Львів. держ. ун-т фіз.. культури. – Л., 2009. – 20 с. 

ав63732 

77. Мудрік В.І. Виховання екологічної свідомості та культури у процесі 

фізичного виховання студентів / В.І. Мудрік, В.В. Марунін, О.Л. Прокопенко // 

Безпека життєдіяльності. – 2007. - №6. – С. 31-33.                                                4 ч/з  

78. Наговицин Р.С. Модели обучения физической культуре в вузе / Р.С. 

Наговицин // Almamater. – 2011. - №6. – С. 59-61.                                               4 ч/з 

79. Нікольський А.Ю. Формування спеціальних умінь та навичок студенток 

вищих навчальних закладів у процесі початкового навчання плавання: автореф. 

дис…канд.. пед.. наук: (13.00.02) / Нац. пед.. ун-т. – К., 2011. – 20 с.          

 ав73910 

80. Панкратов О. Історичні й організаційні передумови становлення та 

розвитку національної теорії фізичного виховання молоді / О. Панкратов // Вища 

освіта України. – 2002. - №3. – С. 105-110.                                                            4 ч/з 

81. Пилипей Л.П. Теоретико-методичні основи професійно-прикладної 

фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис…д-ра 

наук з фіз.. виховання і спорту: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз.. виховання і спорту. – 

К., 2011. – 40 с.                                                                                                   ав72670 

82. Поздеева Л.В. Совершенствование физического воспитания студентов 

вузов / Л.В. Поздеева // Высшее образование сегодня: реформы, нововведения, 

опыт. – 2008. - №5. – С. 110-112.                                                                             4 ч/з 

83. Самоха Р.А. Інноваційні технології виховання студентів педагогічних 

університетів із застосуванням народних традицій: автореф. дис…канд.. пед.. 

наук: (13.00.04) / Ін-т пробл. виховання. – К., 2007. – 20 с.                            

ав57098   

84. *Селуянов В.Н. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре: учеб. пособие для студентов вузов физической культуры / 

В.Н. Селуянов, М.П. Шестаков, И.П. Космина. – М.: Спорт Академ-Прес, 2001. – 

184 с.   

85. Сичов С.О. Теоретико-методичні засади прилучення студентської 

молоді до цінностей фізичної культури: автореф. дис…д-ра пед.. наук: (13.00.07) / 

Ін-т проблем виховання. – К., 2011. – 38 с.                                                       ав73548 

86. *Теория и методика физического воспитания: учебник для студентов 

пед. ин-тов / Б.А. Ашмарин, Ю.А. Виноградов, З.Н. Вяткина и др. – М.: 

Просвещение, 1990. – 287 с.  

87. *Теория и методика физического воспитания: учебник для ин-тов физ. 

культуры / Л.П. Матвеев и др. – М.: Физкультура и спорт, 1976. – Т.2. – 256 с. 

88. *Теоретические основы дисциплины «Физическая культура»: 

лекционный курс. – Уфа, 2007. – 285 с. 

89. *Теория физической культуры: учебник / Ю.Ф. Курамшин и др. – М.: 

Советский спорт, 2003. – 464 с. 



10 
 

90. Токарь Е.В. Современные технологии физического воспитания 

студентов: из опыта разработки и применения автоматизированной системы 

управления при занятиях студенток ритмической гимнастикой / Е.В. Токарь // 

Высшее образование сегодня. – 2008. - №3. – С. 84-86.                                        4 ч/з 

91. Управління процесом фізичного виховання та спортивного тренування 

студентів: зб. наук.-метод. праць / за ред..: А.Г. Рибковського. – Донецьк: ДонНУ, 

2008. – 78 с. 

   Ч48 

   У677                                                                                             856914, 856915   

 

92. Фізичне виховання: теорем. розд. з фіз. виховання для студ. першого 

курсу / С.І. Присяжнюк, В.П. Краснов, М.О. Третьяков та ін.. – К.: Центр учбової 

л-ри, 2007. – 191 с. 

   Ч48я73 

   Ф505                                                                                                       853302 

93. Фізична культура, спорт та здоров’я студентської молоді: зб. наук. праць 

/ редкол.: В.В. Приходько (відп. ред..) та ін.. – Донецьк: УДХТУ, 2000. – 148 с. 

   Ч51 

   Ф505                                                                                                        812518 

94. *Физическая культура: учеб. пособие для студентов вузов / под ред.: 

В.Д. Дашинорбоева. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2007. – 229 с. 

95. Хіміч І.Ю. Формування спеціальних умінь та навичок студентів вищих 

навчальних закладів у процесі навчання оздоровчого плавання: автореф. 

дис…канд.. пед.. наук: (13.00.02) / Нац. пед.. ун-т. – К., 2011. – 19 с.            

ав71674 

96. *Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие для студентов вузов / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: 

Академия, 2000. – 480 с.  

97. *Чешихина В.В. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студенческой молодежи: учеб.пособие / В.В. Чешихина, В.Н. Кулаков, С.Н. 

Филимонова. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2000. – 250 с. 

98. *Шпак В.Т. Теория и методика физического воспитания: краткий курс 

лекций для специальности 1-030201 «Физическая культура со специализациями» / 

В.Т. Шпак, А.А. Синютич. – Витебск: Изд-во «ВГУ им. Машерова», 2007. – 168 с.   

99. Ядвіга Ю.П. Фізичне виховання студентів вищого навчального закладу 

економічного профілю в період трансформації вищої освіти України в 

європейський простір: автореф. дис…канд. наук з фіз. виховання і спорту: 

(24.00.02) / Нац. ун-т. фіз.. виховання і спорту України. – К., 2011. – 20 с.    

ав74268 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.  

100. Адаптация детей школьного возраста к физической нагрузке: межвуз. 

сб. науч. тр. / отв. ред.: Н.А. Фомина. – Челябинск: ГПИ, 1981. – 126 с. 

   Ч42 

   А284                                                                                             645907, 645911 
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101. *Аксьонова О.П. Методи навчання в системі фізичного 

самовдосконалення учнів основної та старшої школи / О.П. Аксьонова // Вісн. 

Чернігів. нац. пед.ун-ту. – 2011. – Вип. 91, т.1. – С. 20-23. – (Педагогічні науки, 

Фізичне виховання та спорт). 

102. Арзуманов С.Г. Физическое воспитание в школе учащихся 10-11 

классов: учеб.-метод. пособие для учителя / С.Г. Арзуманов. – Ростов н/Д., 2010. – 

413 с.                                                                                                         Полный текст 

103.Артюшенко А.О. Теоретико-методичні засади формування в учнів 

загальноосвітньої школи особистісної мобільності у процесі фізичного виховання: 

автореф. дис…д-ра пед. наук: (13.00.07) / Ін-т проблем виховання. – К., 2012. – 38 

с.                                                                                                                          ав75764  

104. Бабюк С.М. Педагогічні умови фізичного виховання дітей старшого 

шкільного віку у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї: автореф. 

дис…канд. пед. наук: (13.00.08) / Ін-т проблем виховання. – К., 2011. – 20 с. 

                                                                                                                  ав73437 

105. Бадреева А.Р. Физическое воспитание девочек в средней школе с 

элементами спортивных игр / А.Р. Бадреева, А.М. Саетгарева // Успехи 

современного естествознания. – 2013. - №10. – С. 54.                           Полный текст 

106. Бальсевич В.К. Спортивный вектор физического воспитания в 

российской школе: монография / В.К. Бальсевич. – М., 2006. – 111 с. 

                                                                                                          Полный текст  

107. Берестецкая И.Ю. Роуп-сикппинг на уроках физического воспитания в 

школе / И.Ю. Берестецкая, И.Ю. Окунская // Физическое воспитание студентов 

творческих специальностей. – 2002. - №3. – С. 81-86.                           Полный текст 

108. Варфоломеева З.С. Формирование физической культуры личности 

старших дошкольников в условиях реализации инновационных моделей 

физического воспитания: теория и практика: монография / З.С. Варфоломеева, 

Е.В. Максимихина. – Череповец, 2010. – 191 с.                                     Полный текст 

109. Васьков Ю.В. Добір і конструювання теоретичного компонента змісту 

фізичної освіти в середній загальноосвітній школі: автореф. дис…канд. пед. наук: 

(13.00.01) / Харк. держ. пед.. ун-т. – Х., 1996. – 23 с.                                     ав30445 

110. Глоба Г.В. Інноваційна система фізичного виховання школярів з 

використанням аеробних технологій: автореф. дис…канд. з фіз. виховання та 

спорту: (24.00.02) / Харк. держ. акад.. фіз.. культури. – Х., 2007. – 20 с.       

ав54703 

111. Горобий А.Ю. Физическое воспитание в старших классах 

общеобразовательных школ / А.Ю. Горобий // Уч. зап. ун-та им. П.Ф. Лесгафта. – 

2007. - №5. – С. 26-31.                                                                                             4 ч/з 

112. Городинська І.В. Фізичне виховання старшокласників ліцеїв та гімназій 

у позакласній роботі: автореф. дис… канд. пед. наук: (13.00.07) / Херсон. держ. 

ун-т. – Херсон, 2004. – 20 с.                                                                             ав48385 

113. Гуменюк С.В. Виховання гуманних якостей учнів основної школи у 

процесі занять фізичною культурою: автореф. дис…канд.. пед.. наук: (13.00.07) / 

Терноп. нац.. пед.. ун-т. – Тернопіль, 2009. – 19 с.                                         ав65303 
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114. Гурман Л.Д. Педагогічні умови підвищення рівня фізичної 

підготовленості старшокласників у процесі позакласної роботи: автореф. 

дис…канд.. пед.. наук: (13.00.01) / Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1997. – 24 с.            

                                                                                                                  ав32479 

115. Дарданова Н.А. Обновление физического воспитания старших 

дошкольников на этапе подготовки к школе / Н.А. Дарданова // Уч. зап. ун-та им. 

П.Ф. Лесгафта. – 2012. – Т.87,  №5. – С. 34-38.                                     Полный текст    

116. *Денисенко Н. Аналітико-інформаційне забезпечення управління 

системою фізичного виховання дітей і учнів у навчальних закладах в освіти / Н. 

Денисенко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. - №2(19). – С. 58-61.  

117. *Драгнєв Ю.В. Актуальні питання фізичного виховання учнівської 

молоді: теорія і практика: монографія / Ю.В. Драгнєв. – Луганськ: ЛНУ ім.. Т. 

Шевченка, 2009. – 371 с.  
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физического воспитания и спорта. – 2012. - №1. – С. 121-124.            Полный текст 

157. Трачук С.В. Моделювання режимів рухової активності молодших 

школярів у процесі фізичного виховання: автореф. дис…канд. наук з фіз. 

виховання і спорту: (24.00.02) / Нац. ун-т фіз.. виховання і спорту України. – К., 

2011. – 18 с.                                                                                                        ав70611    

158. Уколов А.В. К вопросу формирования и управления спортивной 

мотивацией в процессе физического воспитания в школе / А.В. Уколов // Молодой 

ученый. – 2013. - №11. – С. 664-666.                                                      Полный текст 

159. Фащук О.В. Гендерні особливості фізичного виховання підлітків: 

автореф. дис…канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Прикарпатський 

нац.. ун-т. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с.                                                     ав72854      

160. Филимонова С.И. Здоровье и физическое воспитание учащихся 

общеобразовательных школ: современный взгляд / С.И. Филимонова, Л.Н. 

Коданева // Культура физическая и здоровье. – 2012. - №6. – С. 73-76.  

                                                                                                         Полный текст 

161. Фролов М.А. Методика интенсификации процесса физического 

воспитания учащихся малокомплектных школ на основе инновационных 

технологий / М.А. Фролов // Современные научные исследования и инновации. – 

2013. - №5(25). – С. 31.                                                                            Полный текст 

162. Чуева И.А. Физическое воспитание младших школьников средствами 

настольного тенниса в условиях трех уроков физкультуры в общеобразовательной 

школе / И.А. Чуева // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 

– 2006. - №2. – С. 42-44.                                                                                         4 ч/з 

163. Шалар О.Г. Підготовка підлітків до самостійних занять фізичною 

культурою: автореф. дис…канд. пед. наук: (13.00.09) / Харк. держ. пед. ун-т. – Х., 

2002. – 20 с.                                                                                                        ав42136 

164. Швець О.П. Розвиток фізичних якостей молодших школярів у процесі 

фізичного виховання на засадах системного підходу: автореф. дис…канд. наук з 

фіз. виховання і спорту / Прикарпат. нац. ун-т. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с.    

                                                                                                                   ав72853 

165. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: 

підручник для студ. вузів фіз. виховання та спорту / Б.М. Шиян. – Тернопіль: 

Навч. кн.. БогДан, 2001. –  

Ч.1. – 2001. – 271 с.                                                                                   820186 



16 
 

Ч.2. – 2002. – 247 с.                                                                                   820187 

   Ч42я73 

   Ш659 

166. Шутка Г.І. Соціально-педагогічні умови вдосконалення фізичного 

стану дітей у літньому оздоровчому таборі: автореф. дис…канд. пед. наук: 

(13.00.05) / Нац. пед.. ун-т. – К., 2001. – 20 с.                                                 ав40060      

167. Щелкунов А.О. Соціально-педагогічна профілактика наркотичної 

залежності підлітків засобами фізичної культури і спорту: автореф. дис…канд. 

наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Харк. акад. фіз. культури і спорту. – Х., 

2005. – 17 с.                                                                                                        ав47841 

168. Щетинина С.Ю. Мнение родителей учащихся об организации 

физического воспитания в школе / С.Ю. Щетинина // Физическая культура в 

школе. – 2011. - №4. – С. 2-6.                                                                                  4 ч/з 

169. Ясински Т. Критерии физического воспитания в школе, воспринятые 

преподавателями / Т. Ясински // Педагогика, психология и медико-биологические 

проблемы физического воспитания и спорта. – 2008. - №8. – С. 165-170.   

                                                                                                           Полный текст 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

170. Алиев М.Н. Воспитание нравственно-волевых качеств у детей 

средствами физической культуры / М.Н. Алиев, А.Г. Гусейнов // Педагогика. – 

2008. - №1. – С. 67-73.                                                                                            4 ч/з 

171. Аркин Е. Закаливание в системе физического воспитания дошкольника 

/ Е. Аркин // Дошкольное воспитание. – 2008. - №1. – С. 11-16.           

                                                                                                         Полный текст 

172. Балацкая Л.В. Экспериментальное обоснование эффективности 

организационно-методических основ улучшения моторной функции 

дошкольников в процессе физического воспитания / Л.В. Балацкая // 

Слобожанский научно-спортивный вестник. – 2012. - №5-1. – С. 86-92. 

                                                                                                           Полный текст 

173. Бердыхова Я. Мама, папа, занимайтесь со мной / Я. Бердыхова. – М.: 

Физкультура и спорт, 1990. – 102 с. 

   Ч49 

   Б483                                                                                                           763626 

174. Быстрицкая Е.В. Конфликты школьного и семейного физического 

воспитания в начальной школе / Е.В. Быстрицкая, В.О. Шумилова // Физическая 

культура в школе. – 2011. - №5. – С. 23-26.                                                          4 ч/з  

175. Горбунова О.В. Использование оздоровительной аэробики на мячах в 

физическом воспитании старших дошкольников с речевой патологией / О.В. 

Горбунова // Изв. Рос.гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. – 2008. - №54. – С. 339-343.                                                                                                               

                                                                                                        Полный текст 

176. Гурьев С.В. Использование новых информационных технологий в 

процессе физического воспитания дошкольников: учеб.-метод. пособие для 

дошкольных образоват. учреждений / С.В. Гурьев, В.И. Прокопенко. – 

Екатеринбург, 2003. – 123 с.                                                                    Полный текст 



17 
 

177. Ершова Н.Г. Моделирование игровой деятельности в процессе 

физического воспитания младших школьников в школе-интернат / Н.Г. Ершова // 

Культура физическая и здоровье. – 2010. - №2. – С. 58-60.                   

                                                                                                         Полный текст  

178. Замрозевич С.Р. Формування готовності дітей старшого дошкільного 

віку до навчання в школі у процесі фізичного виховання: автореф. дис…канд. пед. 

наук: (13.00.08) / Південноукр. нац. пед. ун-т. – О., 2010. – 21 с.        

 ав69563 

179. Козин Е.А. Методика физического воспитания старших дошкольников 

различных соматотипов на основе дифференцированного применения средств 

спортивной акробатики: монография / Е.А. Козин. – М., 2008. – 152 с. 

                                                                                                          Полный текст  

180. Козин Е.А. Физическое воспитание старших дошкольников различных 

соматотипов на основе применения средств спортивной акробатики / Е.А. Козин // 

Наука и образование. – 2009. - №2. – С. 41-42.                                      Полный текст 

181. Конеева Е.В. Обоснование возможности использования физкультурно-

оздоровительных технологий в физическом воспитании дошкольников / Е.В. 

Конеева, Е.Н. Горячева // Наука и школа. – 2013. - №2. – С. 131-134.  

                                                                                                         Полный текст 

182. Кузьмінський А.І. Педагогіка родинного виховання: навч. посібник / 

А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання, 2006. – 324 с. 

   Ч49я73 

   К893                                                                                                         842213  

183. Лабарешных Н.А. Способы воспитания толерантности в системе 

физического воспитания дошкольников / Н.А. Лабарешных // Вестн. 

Шадринского гос. пед. ин-та. – 2010. - №3(8). – С. 170-172.                  

Полный текст 

184. *Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: пособие для 

воспитателя дет.сада / С.Я. Лайзане. – М.: Просвещение, 1978. – 158 с.  

185. Леви-Гориневская Е. Особенности детского организма и физическое 

воспитание дошкольника / Е. Леви-Гориневская // Дошкольное воспитание. – 

2009. - №2. – С. 4-12.                                                                                Полный текст 

186. Максимова С.Ю. Коррекционные возможности ритмической 

гимнастики в адаптивном физическом воспитании дошкольников с задержкой 

психического развития / С.Ю. Максимова // Адаптивная физическая культура. – 

2011. – Т.46, №2. – С. 15-16.                                                                    Полный текст 

187. Мухина М.П. Становление моторного потенциала дошкольников в 

условиях реализации педагогической системы физического воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях / М.П. Мухина // Физическая 

культура, спорт: наука и практика. – 2011. - №4. – С. 26-33.                

Полный текст 

188. Новаковский С.В. Спортивные типы как средство физического 

воспитания дошкольников / С.В. Новаковский, И.В. Фрайфельд // Теория и 

практика физической культуры. – 2010. - №3. – С. 58-61.                                     4 ч/з 



18 
 

189. Парамонова М.Ю. Концептуальные основы физического воспитания 

дошкольников в трудах Е.А. Аркина и их значение на современном этапе / М.Ю. 

Парамонова // Новые исследования. – 2013. - №2(35). – С. 86-90.       

Полный текст 

190. Пенькова И.В. Новые подходы к профилактике нарушений осанки и 

сводов стоп у детей на занятиях по физическому воспитанию / И.В. Пенькова // 

Дошкольное воспитание. – 2010. - №9. – С. 118-123.                            Полный текст   

191. Плотникова А.Н. Семейный клуб – как эффективная работа с 

родителями по физическому воспитанию дошкольников / А.Н. Плотникова // 

Сборник научных трудов Sworld. – 2013. – Т.55, №4. – С. 64-66.         

Полный текст 

192. Подоляка А.Е. Использование компьютерной программы для 

планирования подвижных игр в физическом воспитании дошкольников / А.Е. 

Подоляка // Слобожанский научно-спортивный вестник. – 2010. - №2(22). – С. 

120-123.                                                                                                      Полный текст 

193. Решетнева Г. Формирование у старших дошкольников ценностного 

отношения к здоровому образу жизни в процессе физического воспитания / Г. 

Решетнева, С. Абольянина // Дошкольное воспитание. – 2008. - №4. – С. 54-60. 

                                                                                                          Полный текст 

194. Решетняк О.В. Особенности организации физического воспитания 

дошкольников, имеющих задержку психического развития / О.В. Решетняк, Т.А. 

Банникова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2002. - 

№4. – С. 59-60.                                                                                          Полный текст 

195. Романова Е.Е. Использование кругового метода при проведении 

занятий по физическому воспитанию дошкольников с нарушением речи / Е.Е. 

Романова, Е.В. Диулина // Уч. зап. ун-та им. П.Ф. Лесгафта. – 2007. - №11. – С. 74-

77.                                                                                                              Полный текст   

196. Сальникова Е.А. Отношение родителей к физическому воспитанию 

детей-дошкольников / Е.А. Сальникова // Актуальные вопросы физической 

культуры и спорта. – 2011. – Т.4.- С. 89-92.                                            

Полный текст 

197. Сидорова Т.В. Адаптивное физическое воспитание и двигательная 

реакция дошкольников в условиях современной экологической ситуации / Т.В. 

Сидорова, Т.В. Волосникова // Адаптивная физическая культура. – 2006. - №3. – 

С. 27.                                                                                                           Полный текст 

198. Стародубцева И.В. Оптимизация умственного развития дошкольников 

в условиях физического воспитания / И.В. Стародубцева // Начальная школа плюс 

До и После. – 2007. - №10. – С. 93-96.                                                      

Полный текст 

199. Стародубцева И.В. Цвет в физическом воспитании дошкольников: 

перспективы, возможности, решения / И.В. Стародубцева // Начальная школа 

плюс До и После. – 2010. - №3. – С. 74-77.                                              

Полный текст  

 



19 
 

200. *Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка: учеб.пособие для студентов вузов / Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Академия, 2006. – 368 с.   

201. Тимошина И.Н. Особенности инновационной педагогической 

технологии физического воспитания дошкольников / И.Н. Тимошина // 

Ульяновский медико-биологический журн. – 2011. - №1. – С. 93-100. 

                                                                                                         Полный текст 

202. Туленова Х.Б. К вопросу о физическом воспитании детей при 

подготовке к школе / Х.Б. Туленова // Педагогические науки. – 2012. - №4. – С. 

70-72.                                                                                                         Полный текст    

203. Ушинський К.Д. Про сімейне виховання: зб. / К.Д. Ушинський. – К.: 

Рал. шк.., 1974. – 151 с. 

   371 

   У945                                                                                                           513269 

204. Филимонова Т.А. Индивидуализация процесса физического 

воспитаниядошкольников на основе учета состояния здоровья и показателей 

психофизического развития / Т.А. Филимонова, А.А. Курбанова // Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка. – 2011. - №5. – С. 13-15. 

                                                                                                         Полный текст 

205. Фомина Н.А. Факторы активизации познавательной деятельности 

старших дошкольников в процессе занятий физическими упражнениями / Н.А. 

Фомина, С.В. Лукина // Начальная школа плюс До и После. – 2011. - №9. – С. 65-

68.                                                                                                               Полный текст 

206. Цвек С.Ф. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем / 

С.Ф. Цвек, В.С. Язловецкий. – К.: Здоровье, 1983. – 151 с. 

   Ч42 

   Ц266                                                                                           664149, 664150 

207. *Частные методики адаптивной физической культуры: учеб.пособие / 

под ред.: Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2003. – 464 с.  

208. Швалева Т.А. Реализация игровой технологии в физическом 

воспитании старших дошкольников / Т.А. Швалева // Мир науки, культуры, 

образования. – 2012. - №6(37). – С. 289-293.                                         Полный текст 

209. Шептицький Д.В. Пропедевтична підготовка розумово відсталих дітей 

до оволодіння спортивними іграми: автореф. дис…канд. наук з фіз. виховання і 

спорту: (24.00.02) / Харк. держ. акад.. фіз. культури. – Х., 2006. – 19 с.       

ав54988 

210. Эйдельман Л.Н. Хореография и классический танец в физическом 

воспитании дошкольников / Л.Н. Эйдельман  // Изв. Рос.гос. пед. ун-та им. А.И. 

Герцена. – 2009. - №109. – С. 140-144.                                                    Полный текст 

 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 

 

211. *Барчукова Г.В. Теория и методика настольного тенниса: учебник для 

студентов вузов / Г.В. Барчукова, В.М. Богушас, О.В. Матыцин. – М.: Академия, 

2006. – 226 с.  



20 
 

212. *Барчукова Г.В. Учись играть в настольный теннис / Г.В. Барчукова. – 

М.: Советский спорт, 1989. – 37 с. 

213. Былеева Л.В. Подвижные игры: учебник для ин-тов физ. культуры / 

Л.В. Былеева, И.М. Коротков. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 224 с. 

   Ч51я73 

   Б954                                                                                                        643229 

214. *Жуков М.Н. Подвижные игры: учебник для студентов пед. вузов / 

М.Н. Жуков. – М.: Академия, 2000. – 160 с.  

215. *Играем в настольный теннис: кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 

1987. – 128 с. 

216. *Щербаков А.В. Игра бадминтон (учеб.-метод. издание) / А.В. 

Щербаков, Н.И. Щербакова. – М.: Гражданский альянс, 2009. – 121 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Педагогика, психология, социология и медико-биологические аспекты 

    физического воспитания и спорта...…………………………………………3 

2. Теория и методика физического воспитания студентов в вузе……………6 

3. Физическое воспитание детей школьного возраста……………………….10 

4. Физическое воспитание детей дошкольного возраста…………………….15 

5. Подвижные и спортивные игры…………………………………………….19  


