
1

«СПОРТИВНИЙ ВІСНИК 
ПРИДНІПРОВ’Я» – 
науково-практичний журнал 
Придніпровської державної 
академії фізичної культури
і спорту

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Савченко В.Г.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО 
РЕДАКТОРА
Москаленко Н.В.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Луковська О.Л.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Врублевський Є.П.,
Дорошенко Е.Ю.,
Кашуба В.О.,
Ковров Я.Г.,
Круцевич Т.Ю.,
Майкова Т.В.,
Маліков М.В.,
Пангелова Н.Є.,
Полякова Т.Д.,
Приходько В.В.,
Шевяков О.В.

Журнал включено до переліку 
наукових фахових видань Укра-
ни, в яких можуть публікуватся 
результати дисертаційних 
робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата 
наук (Додаток до наказу Мініс-
терства освіти і науки України 
від 13 липня 2015 р. № 747)

Журнал розміщено у на-
укометричних базах, репо-
зитаріях: Національна бі-
бліотека України імені В.І. 
Вернадського (Україніка наукова); 
ІndexCopernicus; Google Scholar

Реєстраційний № ДП-703 
від 25 січня 2000 р.
Україна, 49094,
м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги, 10
Факс: (0562) 46-05-61
Тел.: (0562) 46-05-52 (редакція)

ISBN 2071-1476

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ

Арканія Русудан
Удосконалення спортивної підготовленості юних 
таеквондистів і покращення результатів їх змагальної 
діяльності .........................................................................................6

Бойко Ирина
Развитие волонтерства в современном олимпийском спорте .....11

Горбонос-Андронова Олена
Особливості змагальної діяльності спортсменів, 
які займаються водним туризмом ..................................................16

Долбишева Ніна
Автономія системи спортивних заходів у неолімпійському 
спорті ................................................................................................22

Дорофєєва Олена, Яримбаш Ксенія
Обґрунтування методики вдосконалення швидкісно-силових 
якостей плавців, які спеціалізуються на дистанціях 
100 м та 200 м батерфляєм ..............................................................31

Дорошенко Едуард, Кокарева Світлана, Кокарев Борис 
Деякі питання організації занять із загальної та спеціальної 
фізичної підготовки студентської команди з міні-футболу .........37

Костюкевич Виктор
Особенности построения тренировочного процесса 
высококвалифицированных хоккеистов на траве 
в третьем цикле годичной подготовки ...........................................42

Кощеев Александр
Проблемы отбора, управления и комплектации сборных 
команд по тхэквондо .......................................................................49

Майкова Татьяна, Филатова Марина 
Научно доказанные эффекты марафонского бега на организм 
человека ............................................................................................54

Makieshyna Yuliia
The «goodness» concept in conceptual field of the philosophy 
of sport (to research the problem) .....................................................59

Павлюк Ірина
Гольф у програмі ігор олімпіад ......................................................63

Пасько Владлена, Мартиросян Артур, Муха Володимир
Історичні аспекти розвитку регбіліг в Україні ..............................67

Пікінер Олександр
Деякі аспекти взаємозв’язку між рівнем фізичної 
підготовленості, функціональним станом серцево-судинної 
та дихальної систем і властивостями нервової системи 
слабочуючих баскетболістів ...........................................................71



2

Русанова Ольга, Жань Сюй
Характеристика координационных способностей 
спортсменов различных тренировочных групп 
детско-юношеской спортивной школы, 
специализирующихся в академической гребле ............................75

Свекла Светлана
Направленность силовой подготовки юных бегунов 
на средние дистанции ......................................................................81

Скрипченко Ірина, Мелешко Віктор
Особливості ергогенної дієтетики в системі підготовки 
кваліфікованих спортсменів у вітрильному спорті 
в змагальному періоді......................................................................85

Соловей Олександр
Оцінка змагальної діяльності гандболістів на олімпійському 
турнірі в Ріо-де-Жанейро – 2016 ....................................................91

Timus Maria, Branişte Gheorghe, Gîrlea Natalia
Some aspects regarding possessing and educating written 
professional communication skills among students of physical 
education and sport departments .......................................................95

Шевяков Олексій, Гарець Надія, 
Алфьоров Олександр, Cлавська Яніна

Особливості переживання суб’єктивної самотності 
спортсменами-паралімпійцями, які спеціалізуються у 
пауерліфтингу ..................................................................................100

Шинкарук Оксана, Мітова Олена
Система контролю підготовки початківців у командних 
спортивних іграх: проблемні питання та сучасні підходи ...........105

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Борисова Юлія, Шкарупіло Павло
Вплив занять капоейрою на фізичну підготовленість 
і соматичне здоров’я дітей 15-16 років ..........................................113

Галандзовський Станіслав
Удосконалення функціональної підготовленості студентів 
транспортного коледжу біговими навантаженнями 
у змішаному режимі енергозабезпечення......................................118

Гонтарук Олександр
Інституційні відносини партнерства держави і приватного 
сектора у сфері фізичної культури і спорту та їх взаємодія 
в умовах ринку .................................................................................123

Городецький Олександр 
Сімейні цінності студентської молоді, яка займається 
фізичною культурою і спортом ......................................................129

Іванишин Юрій, Іванишин Ірина, Ковальчук Лідія
Стан фізичної підготовленості підлітків, які займаються 
різними видами рухової активності ...............................................134

Кашуба Віталій, Юрченко Олександр, Хабінець Тамара
Використання біомеханічних та інформаційних технологій 
в процесі адаптивного фізичного виховання школярів ................141



3

Килимистий Максим
Мотивація до занять фізичним вихованням чоловіків другого 
періоду зрілого віку .........................................................................152

Кириченко Тарас
Тренажери в системі силового тренування студентів ВНЗ ..........156

Косівська Сюзанна
Вплив засобів лижної підготовки на рівень фізичної 
підготовленості студентів ІІ курсу факультету фізичного 
виховання в ході практичних занять дисципліни 
«Теорія і методика викладання лижного спорту» ........................160

Кошелева Елена
Сравнительный анализ эффективности различных 
подходов к организации теоретической подготовки 
студентов в системе физического воспитания ..............................165

Кравченко Алла
Формування культуромовної особистості майбутнього 
фахівця в галузі фізичної культури та спорту ...............................171

Круцевич Татьяна, Марченко Оксана
Особенности влияния занятий спортом на формирование 
гендерных характеристик юношей и девушек ..............................176

Круцевич Татьяна, Трачук Сергій
Нормативні основи сучасної системи фізичного виховання 
різних груп населення України  .....................................................184

Мазний Денис
Організація фізичного виховання у вищих навчальних 
закладах сполучених штатів Америки ...........................................189

Михайленко Юлія, Решетилова Валерія, Ковров Яков
Стан здоров’я і рухової активності дітей молодшого 
шкільного віку ..................................................................................193

Москаленко Наталія, Єлісєєва Дар’я
Вплив самостійних занять фізичним вихованням 
на фізичний стан старшокласників ................................................197

Москаленко Наталія, Демідова Оксана
Спортивні танці для дітей: інноваційні підходи ...........................203

Пангелова Наталія, Красов Олександр
Авторські школи і концепції фізичного виховання 
дітей дошкільного віку у новий час 
(середина ХVІІ – початок ХХ ст.) ..................................................209

Пангелова Наталія, Власова Софія
Зарубіжний досвід організації фізичного виховання в 
загальноосвітніх школах .................................................................215

Пасічник Вікторія, Пітин Марьян
Класифікації народних ігор у фізичному вихованні дітей 
дошкільного віку ..............................................................................222

Степанова Ірина
Умови реалізації психотехнічних ігор в процесі фізичного 
виховання студентів-гірників для їх готовності 
до професійної діяльності...............................................................227



4

Табінська Світлана
Моніторинг психологічних, фізичних і соціальних 
якостей у здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» 
фізичної культури і спорту ..............................................................231

Тимочко-Волошин Роксолана, Трач Володимир, 
Петришин Юрій, Мандюк Андрій

Можливості удосконалення фізичного виховання сільських 
школярів спеціальних медичних груп 5-9 класів 
із суглобовими проявами дисплазії сполучної тканини ...............236

Трачук Сергій, Семененко В’ячеслав, Білецька Вікторія
Характеристика серцево-судинної системи молодших 
школярів як індикатора функціонального стану організму  ........241

Чернігівська Світлана
Проблема інклюзивної освіти студентів-інвалідів 
(у контексті їх реабілітації) .............................................................245

Чуйко Олександр
Аналіз показників функціонального стану студентів 
17-19 років ........................................................................................251

Шевяков Олексій, Славська Яніна, Алфьоров Олександр
Виховання сучасних школярів засобами народної фізичної 
культури ............................................................................................255

Шиян Ольга, Бакурідзе-Маніна Викторія
Дослідження анамнезу життя студентів медичного вузу із 
гіпермобільністю суглобів ..............................................................260

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА 

АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Афанасьєв Сергій, Афанасьєва Олександра
Фактори ризику та клінічні детермінанти сколіотичної 
постави у дітей .................................................................................265

Кашуба Віталій, Жарова Ірина
Фізична реабілітація хворих із вертеброгенною 
патологією з урахуванням змін у стані склепіння стопи .............270

Клапчук Василь
Вплив вправ хатха-йоги на функціональний стан жінок з 
нейроциркуляторною дистонією при реабілітаційних 
заняттях в умовах профілакторію ..................................................279

Луковська Ольга
Питання розвитку української медико-біологічної термінології, 
яка вживається в сфері фізичної культури та спорту ...................284

Майкова Тетяна, Богос Юлія
Особливості ліпідного профілю при коксартрозі у хворих на 
ожиріння ...........................................................................................288

Мельник Оксана, Свиридова Антоніна
Застосування удосконаленої методики лікувального 
масажу у відновленні дітей, хворих на ювенільний 
ревматоїдний артрит ........................................................................293



5

Самошкіна Анастасія, Москаленко Наталія
Методика використання фізичних вправ пілатеса 
для жінок з остеохондрозом попереково-крижового 
відділу хребта ...................................................................................299

Толстикова Тетяна, Манжос Дарина
Запобігання прогресуванню сколіотичної постави у дітей 
середнього шкільного віку з міопією засобами фізичної 
реабілітації .......................................................................................303

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Приходько Владимир
Направление, содержание и принципы реформы спорта 
высших достижений в Украине ......................................................308


