
:::

::

a'

MtHlcTEPOTBo освги l нАуки укрАlни

нАцlOнмьниЙ пЕдАгOгlчниЙ унвЕрситý
lмЕнlм,п. дрмOмАновА

НАУКОВИЙ Ч,АСОПИС

сЕрlя 15
,iнАуковO-пЕдАгопчнl прOБлЕми ФlзичнсiТ кулыури

./ФlзичнА lryльтурА l спOпr,

виrуск 4 (85)17

КиТв

Вlцавниt"lтво НПУ iMeHi ltl,П,ýрагоманова

2017

W



110

114

117

120

123

127

iз0

1з4

,о

30.
o,1

5!.
1t

5д

J5.

JU,



Науковuй часолuс НПУ iMeHi М.П. flpaeoMaHoBa ВurуgrЛ!Ф З1!___
ff*!.--i-*

енерговитрат i стимуляцii процесiв вiдновлення. У цьому oeHci особливу увагу слiд придiлити мобiлiзацii можливостей i розробои

схем вик(.)ристання адаптогенiв прирOднOг0 походження, природних засобtв вiдновлення l проблеми фекватност.

застосOвуваних прOцедур характеру, обсягу та iнтенсивностi тренувальних дiй.
Науковий аналiз i оцiнка досвiду побудови i функцiонування iнфраструктур науковOг0, метOдичнOг0, кадрOвOг0,

матерiально-технiчного та прOпагандистськOг0 забезпечення спOртивнOт Riдготовки олiмпiйцiв визначить HoBi моlкпивостl i

перспективи управлiння фiзичним вихованням i спортом для Bcix як на державних, так i на клубному, на мiсцевому та

регiональному рiвнях . Не можна при цьOму виключати i мохtлиtвостей використання цьOг0 досвiду i на мiждержавнOму t

BcecBiTHboMy рiвнях. Величезний доовiд органiзацii олitлгliйського руху, на мiй погляд. може i пOвинен бути використаний при

формуваннt структ)/р покJlиканих забезпечувати мькнародну i рiзнобiчну мiхtдержавну iнтеграцtю в iHTepecax прOгресивних
, ., J.:л,,,,, ,i i л.,_л*i -_л _л;.,

l1ýi,'сltrUрt:riгJ у ЧJlJУlчпUму бУlАUýсlпп' IvllUPl] нlл DUt^.

висновки, ýо нинirltнього чаоу гумаttiстичнi та соцiаtльнi цiнtiостi олiмпiйоького спOрту визначалися переtsажнO в 3в'язку

;l бr"зпоlереднit,tи учасникаtr,:и сitliллпiйlс:ькогo рYХу, Для Bcix iнtilих lioни в 0снOвлlол.лу обмежувалисff пропаганд1,1стським ефектоп*

цьог0 t];,iдатНOго Ёвица сучасносti. Тим ч;;сом l.ta нинilitгtьому е"iапi розвитку фiзичноТ i(ультури, що вiдбvваеться на Ttti

ревслiоцiйниХ за свr.iiМ iiaрaffieрOii1 i i,qасштабаl,ч1,1 п.iретЕср|jНь в самiй cyTi людськоi цивiлiзаuii, гуtпtанiстичний i соцiальний змiсi

цих цiг;ностей icTrrTHg зrлiнiооться, l-.la перi-,_,иtt ll,гia.jн тепер Bi4CTv,ilaK}Tb фчндаментацьнi цiнностi ilаукODOг0 iтехнологi,iногс

зl-tання, ноу-)(ау сгlорlивнOi пiдiотовки i оllгэнiзацii !нфраструктур'i'i забезпечення. Таким чином, rytlанiстична iооl_iiальна рогts

олiмпilлського спорту пiлнiмаетьсri l-ia нозий шlабелi в ieгapxiT значущостi нкгlаду фiзичноТ кульгурli В ЗаГаl,ьнiй потенцiа;

культYри iiю.iic],Ba.
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199j' - 270 с.

З, Kleiner S М. Роwеr Eatirig. * t],-Y.: Нumап Kinetics,2002 * 154 р.
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5, Неusпег W,W., Vап Huss \Ц,D. Strепgth, роwег апсi rпusсuiаr епdurапсе // н.J.(Ёd). Ап iпtгоduсiiоп ic mеаsuгеmепt irl

physicai Еduсаtiоп. * i}оstоп 1g7g, - Р, ЬЗ*7g,

СmеRанtок C.l., Козаль В,Ю.

Херсонсьяuй ёержавнчй унiверсumеrл

ФАю/льтЕт,ФlзичнOг,0 вихOвА.ннfr тА спорту хду * лстOрlfi l сучАснlсть

Дхrпуальнiсrпь dаслi1жеlлня обумовлена muм, ш,а невld'омною важлuваю ланкою оссimянськоi'еаЛУЗi В НаШiй dеРЖаеi

с фуrхr4iонузання ýxr4ux эаклаdiв оссlrпu, Сере0 нuх чiльне мiсце на nia0Hi YKpaiHu лосtdао ХорсонсьКuй dеРЖааЯil;

унlверсшmеrп (ХДУ), На cboaodHl BlH е нв tтtiлькч ценгпроlу{ mворчсiсml mа HayKo*ai' ayMKu на лlвdнi YKpaiHu, аЛе u ЦеНmРОМ бUtЛu,I

спарmuвнuх dосяенень,
Меmаю Halloao баслiаження с аналiэ сп,}анOýлення mа ржвumку факупьmеmу фiзччноео suхO6аНtЯ mа СПОРmу

Хед,сi;115i,д6r9 dержавноа о ун iв,э рс Ll, л е п;,,

Резульmаmu робоmu пO(азаrll;, t4,o на r:ьоаоOнiшнiй 0ень, найgааомiшчм Dоояененням факульmеm.v rпа aopdicml:

Hatuo| аержавч t су.зiq'я чемпiаtl!е, rпа прttзерiв Ол!мпiйськuх iэср, ije вuпускнак ?.000 раку, орiбнuй mа бРоНЗОВuй ПРuЗер

Сldнеrlськrэi' алiмпiаёч {2аа0 р) зl спор,tпuвноi' е!мнасплuкч Олекаrsнdр Бeyltltll, вtхlускнuК 2002 pcr,y, алiмпltськuЙ ЧёМЛi']ll

Дфfнськоi'олiп,;пlаdч GaOa р)зiсrпрLlбнiв на баmуrпiЮрlЁ Нlкiпlн mа сrп.иOенmка п'яmаео Kl,pcv, бронзова прщерка Афlнг;ько

алiмпiаdu РOа4 il з еанёбоil}t Алlаспасiя БороOiна.

оtпже, вttхсаячu lЭ лроаеdен цх аослiажень, la: h|OЖФМtl Зi?обuffiU €.!сilоёgн, Lt4o Oiяльнlолrь факульпюmу спрямOвана на

посrлi}нuй рух oileped, невпuнне бажаr;ня ао ваасксналення гпа ЛрOаlrеси 0осяааючu наuвuцt;х ре3ульrлаiiпls. Колекmus

оdноdумqlв mа справжнн l;рофесlоlалlв Bi.liepac 8g]'luЧffijjy раль у tliieorпoBt4i квалiфiкованuх фахiвцiв у riauLoMy реаiэн,

Факульmеrп фiзuчноао ýuхо€аýня iтla слорrпу мае паmркнuti поmенцiал lоерrlоэнl лерслеКfiil€U На МаtiбУmНО.

Кпючовi слова: lоrпорlя, факульmеm, onopm, фвliчна кульtf|урё, {:порmuвНi 0ООяаненНЯ.

Дкmуальносmь uсслеоOванuя обусловлена mем, чm0 неоmьёмлемьм важньtм звенOм образоеапlельной оmраслu с

нацJем еосубарсmве являеlтlоя функцuанuрованuе BbrcuJux учебньlх заееdеяuu, СреOu нuх вudное мlесmо на taee YKpauHb:

занuмаеm XepcoHcKul аосуdарсБвенньlй унuверсumеm {xfYs. На оеаааняшнuй deHb он являеmся не moлькd L\eampъfut

mворчесmва u научной мыслч на юееукраuньt, но u ценmром высшLlх спорmuвных dасmuженuй,

д|елью нашеао uсслеdоsанuя являеmся аналш сmанавленuя u разsumrя факулыпеmа фuзшческоао васпumанuя u

спо рm а Хер со н скоео еосу0 арсmвенн о2 о ун uaepcLl mеm а,

Розульmаmьt рабоmьl показалu, чmо на сееоОняшнuч deHb, caMbtM бессмьiм dооrпuженuем факульmеmа u

аорdосmью i"tдrrо еосуаарсmва являеmся созвезduе чемпuоно8 u лрuзерое апuмпuйскuх ue,p, Эmо вьпускнuк 2000 eoda,

сеlребряньtй u бронзоеьlй прuзер сudнейскоu алuмпuа1ьt Qaa\ ф по слOрrпuвнOй еuмнасmаке Алексанdр Береш, вьшускнuн

2002 еоОа, олuмпuйскuй чgмпuон Дфuнской олuмпuаOьt QOа4 d по прьl}ккаlt на баmуmе Юрuй HuKumuH u вьпускнuца 2005
ллtл i_л.._лл АА,,,,л,.л,-, л_,,.._..л^, , tol\nl л\ _л _л,.лд--,, 

^l,л^п^^,,^ 
г^^^.t,,,,^

ZOOа, 0Р0НЗ06аЯ ПРШеРiПа AEuHcKau OiiuЙПuaubi \avu+ aj rilj ёаiiuUаjil Лiavillavun vvуUСuПО,
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Науковuй часопцс | ,ýж;щ,Ф:*#ý_:r

спOртивних дOсягнень.
K'::r':}:;Hix дослiднсень та публiкацiй. питання, якi стOсуються рOзвитку фiзичноi культури на херсснцинi

лt п-л*__яrr (лrатl aw ллriо ппrпqцти YПV
*iдoopu*ili#i ;"ffii ffi;lШ#.,fiJ'i;:'й;i;;;;й!;,*,,gччч::):j::::y":::тiif_,::fTtril}trI
:trТ,ffiЖЙ;ЖЖ.-1iНЖE.Ый-Ъ1,1йi'.'iiйi'iiйфФ;,й*йy1iлоз,*::_::*:"::з;l;з"]lj*1ж':нJ-;,:]y-я.,яа 1ýваптl:пllrrй rпrrfi iцптtrтvтl/ ппптягпп]t б nOKiB

ffi :,Т,Н,lТJ;tТffi#;#Н;Ж;Т#Ь;';-й:л***,*: j::гll1жi,ж:f жJJ',r;ж,#,:,жýiЖffiН:.lНЫilЖ'ЁйJJ',i;"й,*ф;Ш;r;й-'i;*:,_ф:л::,,.r:,:::1?*]: 
';"ff.т,,:1j_::Li:T 

flJff
ffi;ffiЖЪ;Ыfi;;;-;;й;;;;;r;Иr:Бч nrrrrr, станOвлення та рOзвитку факультету фiзичноГО ВИХOВаННЯ Та СПОРry

ýfерапrч911 5 ' i:.,з . '. ýэ;lr}., of physlcal еduсаtiоп алd spoп of khersor s:::n -_ 'i'] _' - ' ]" " r:l

mоdеrпitу, __J__J..лJ л{}дл л;Jllпа*iап запiпr ,f ^\... -r..: - ,-:
-гiiэrе!g,lэ-, |з:,:-.: _:,;_a:::i]зiзсl l|эl зпiпtеgrе! !rпраtеп!реlэf thэеduсэtiолsgсlс,'i,;;,; ;,-,,-

л{hittl.tрrgrJi;сяtlог;rl.:l1,1i],-; --:пa,,i;rеaл aprarnintentplaceiлtheýouthofUkralЛeisfheKhersoЛstafeUnlyerslii;;ГiS- --:, ,

\ll llI\4lIw1

notolllyadOлIeiOi,].,::..: ,,,,ir,rs;;airiilcthoughf iпthе3оuth af |Jkrаiпе,Ьutа/sоthесепtеrоfhфfiеrsРОГtsаСhlеУеmеЛi"s,

!'he alrTlol 
'r. 

r'rjy'is io апаlуzе tй brmitiin алс dечеlорrпелt of fhe fасш/tу of physicai еduсаtlол алd sport of К,lеrSо;,

stafo ijлiиеrsitу.

Ihe,,*sujf,gshowed tliattodate fhemosts'gлlflcaлtachieyemeлfofthefacultyandtheprldeofoшrsfafelsfheconstellatlon

of Cllatlipiotibaлc medalisfs oi the O/ympic grr*. Б i gr;r.rate of 2000, si/yer апd Ьrолzе medalisf of fhe Sусlлеу Olympics (2000,} iЛ

Еуrплаstlсs дiехапdеrв*Й,"а graO;ate ы'itre ZOOi ьй:iii.^ сhаmрiап,о,f the Дffiепs Olymplcs (2004) jumрiпg ап а trаmроliпе Yury

Nikifiл апd flifh-year *tuOrrr, 
'оiойr. 

medalist of the Attiens blympios (2004) hапdЬа// дпаsfаsiа Borodtna,

тhеrеfоrе, based оп fhe research .опоr.Ёа, йu .rn соп*rиаь that tLte activity of fасu/iу ls drrecfed оп сопstапt fогutаrd

mоirЬп, сопstалi cleslre to lmрrоие апd progress, urrrЙng Йfilghеsf rеsи/ts., The tеап of professlonals and p/ays ап imроrtапt role iп

lheiralлиgofspeclallsts rnourregian.FacuttyorpЛЙЁOt,tcatibnar,dsportllasslrongpoientlalandgoodprospecfsforthefuture,'kaywards: 
Лistоry, fасЙry of spori,'physica lculture, sporflng асhiеуеmелfs,

Постановка проблеми. Розвиток Bcix сфер життя будуоться на iсторичному досвiдi. Тому особливу уваry дослiдникiв

завжди привертаtоть витOки тOг0, чи iнtuого явища,

Невiд'оrиноiо ваDкливою ланкою освiтянськоi галузi в нашiй державi е функцiонуваннq виlцих зашtадiв освiти, Серед них

чiльне мiоце на пiвднi Украiни посiдае Херсопrч*иИ державниИ унiверситет (Х!У) (ранiше Хероонськиtl державний педагогiчний

iнституТ iM. Н,К. Крупськоi), BiH е не тiльки центрОм "opuo"i 
та науковоI думки на пiвднi Украiни, але Й центрOм вищих

висвiтленнi недOстатнь0,

ТомУметоюнашOгодослiдженняваналiзстанOВленНятарO3виткУфакУльтеryфiзичногоВихOВаннятаспOрТУ
ХерсонськогодвржавнOгOунiверситету. -л,,i -л,,i r.л,лпil пааяiачдчцЕ. ячяпir япуiвних матеоiал,

flля вирiШенн, поrтавл"ноi мети нами були використанi ,1li,".rод, дослiдtення: анапiз архiвних матерiалiв;

вивчення та аналiз доrriду,ЙЙнихдiячiв фiзкульryрно-спорiивного ру*у Х9р,:]чч1j-:ýт].. 
лпллтl,Бl!l,t.l, ,пепиttiсl,,и т: ,

Результати дослiдtвння та Тх обговорiння. Хероонщина зав)t(дИ славилаOя своiми опортивними традицiями, TaKi

види епорry, як вёслуванНя академiчне, ,*anyrur*r'o, ОrЙдuЙd* i каное, настiльний TeHic, легка атлетика, стрiльба 3 лука,

кульOва отрiльба, волеий, бороъба, шахи. протягом багатьох pokiB були представленi нашими спOртсменами на змаганнях

найвищогО рiвня: 
gлiмпiйських iграх, чемпiонатаi cBiry та 0вропи, Ъсесоюiних 3маганнях, Спартакiадах народiв СРСР,

ýостатньо назвати такiпрiзвища як: lBaH Соrнi*ов','ЛарйЬ лu*ri*, Py,pir Б9р_зо9, Сергiй Чухрай, Сергiй Пострехiн, 0лена

Вечерок, ЕльдаР дсанов,iййя Жукова, 0лексанiР Береш,_Юрiй HiKiTiH та iншi. BciM iм вдалооя досяrти вагOмих спOртивних

результатiв пiд керiвницiво* ви.ойалlфiкованихlЪйЫr,'МЙiчИл, Сотниченка, Бориса ВOйтаса, Едуарда Марченко, 0лексiя

kопrб*ло*rпова, Ьirгора Рушникова' Валерiя Тельмана та iнших' 
фб пlrfаllл nual|Lилi,v гп

На жаль, s рOкамИ в науковO-меТодrчr,Й пiдгоrовцi в шкiльномУ та дитячO-юнацькOму спортi намiтились тенденфТ у

вiдставаннi, щ0 призвел0 д0 знижOння rпорrrrrr' рrfrпrrrrй. Гостпо ryllало 
питання пiдmтовки фахiвцiв фiзичног0 вихOвання

для загаj.lьнOОовiтнiх шкiл. Саме це питаннЯ стало перелумовою для рiшення обласного управлiння народноi освiти, ректорату

херсоноького державною педагогiчного iнстиryry пр0 ствOрення в Хдпl фтультету фiзичног0 вихOвання та спOрry,

у найкоротltli термiни були налагадж*ri rr;ri*Й з училищем' фiЬичноТ кульТУри, Зi ШКОЛОЮ ОЛiМПiЙСЬКОГО РФеРВУ,

спOртивнимИ школами, У результатi цiлеспрямованоi працi *ерiвrицrва вузу, обласного'управлlння народноi освiти з 1993 року

вiдкритО спецiальнiстЬ "гiйdO. ЁiолЬгiЯ та *iзЙчr* Jййrrr*r", i з r'g9q рOку на базi цiеi спеЦальностi було засновано

факультет фiзичного вихOвання та спOрry. _латаrпrr 96 nfilr
Базою факультету стала кафедра фiзичноrо вихOвання, яку очOлював прOтягом 25 poKiB майстер спOрту, великий

ентузiаст своеТ справи, iJrr.дiЙ ИхЬроЬич'Овчаренк:, а ]1.1:I:уlу*"й 
tшуб 

-Буревiсниlс'на чолi з першим деканом

фаiультету, заслрtеним трвнерOм YKparry Валентином lвановичем СаЬадашем,

Сабадаш Валентин lванович - За.пуж.rЙи ipur*p Уцпаiiни з вёслування на байдарках i каное, 3 1975 по 1994 роки

працюваВ у ХДПl iM, Н.К. Крупськоi на посФ ibn.r,i Сп,iрrивного rсrубу, Вперше в iнститутi став sайматися прийOмOм на
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навчаннЯ студентiв-споРтсменiв, За цей час вуз став 9-разовим перемOжцем спартакiади MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни та

5-разовиМ переможцеМ .пчрrч*iЙ' педвузiВ СР_С_Р, ВЬгоrиий внесок зробив у розвитOк спOртивнO,масовоТ роботи iнституту,

lнiцiатор проведення.rуд.ri.о*оiЬпuрi.,ii.д, Цпli;, Н,К. КрупськоТ. З tgВZ'року працюваВ.|УlY:РО* LieHTPY OЛiМПiЙСЬКОl

пiдготовки з веслування 11u ОuЙд.р*l i каное.'Ёеликий внеЁок зробив у розвиток спортивног0 орiентування, Неодноразов0

заJlучавсЯ старшиМ тренерOМ збiрноТ команли_кOлишньог0 СРСР зi спOртивнOго орiонтування та тренером збiрноi команди

студентiв з веслування на байдарках i каное СРСР,
пiсля заснування бакультету було вiдкрито двi HoBi кафедри: TeopiT та метOдики фiзичного вихOвання та спOртивних

дисциплiн' 
та дrёт^пl/trlл rhiTrлчнлгп Rиyппання оqппив випvс аайстер спOрту, кандидат

Каоедру Teopi'i та м*тOдики фiзичнrэгО вихованнЯ очолиВ ýипускниК нашOг0 lнституту, h

пал,ёгогiчних наук. доцент l1риttlва о.Б, Разом з ним на кафедрi працювали: дOктор педагогiчних наук, професор Л,П, Сергiснко

|{андилатИ HavK В.М. Двореiiька, В,В. Г;евзюк, Г,П, ГолоборСдiко,'О,i. Ланtlвенко, викrlадаЧ о,М, Гетьtиаиська, старшiвикладачi

l.B. ir,lаляпе",кri. T,i. Гr.4Liкерччit. 0сновними напря},,iками начково-доолiдноТ дiя,пьностi кафедри стали метOди iltдивiдуалiзацit

фiзичноi.о вихOра}iня i,-lколярiв 
.г;l ix оздоровлення засобами фiзичнсlТ культури. Традицiсtо стал0 проведення кOжнOг0 pOP;,i

наукOýO-пракlичн;lх сI/дёНтських конфер*нцiй, пtrв язаних iэ ,u,,ro.yua*Ho, засобiв фiзичного вихOЕа1-1ня в оздоровлеtl

ПiДЛiТКiВ' 

каqелр,;ю спортивних дисциплiн, пiсля ii е_.iдк;;tлття у 1994 роцi керував мвйстер cnоpTy, каНДИДаТ бiОЛОl'iЧНtlХ HaYri,

лсцент В.С Беэзюк. у 1997 р. до неi була tlриrдн*на загальноiнститутська кафедра фiзичного вихOtsання, яку 0чOJlюi}ап

Бl:ии виlJФач iй,д. недбайло, Fазом з нит,iи гlрацюва,пи тс,дiш.lнiй декан факультёТУ, ДOLtrёНт B,i, 0абадаш, ДоЦеНТ

В.Ф, Петрl,iчоонкс, майстер: спсOту l,лiх<народпчrо ,u,u*y, irup*rл **rrйu, В В. екворцоа, майстри спOрту, старший пиклада,i C,l,

Куцегуб 0.О, Лубрtiана, О.О. Сьiоr,енський, 1.1. ЗайLqев; 3аслужений трен*р УкраТни Ю.О, Воронцов,ьiайстер спорту 0,С, Едэлов

;а голова сIl0ртивного клубу М,В. 0динцов. Ветерани каФ*лри, cTaptl.:i викпадачi 0,1. Безгребельна, 0,В, Бороменський, Л,В

l.'аврильченкО, О.Г, l].ta.lap, M.l. Lljвидкий, та виitпадачi Ю,lr4, ФранкеВич, Ю.М. 0мегiьянов, Виislадач| кафедри брали актиiвну

участь з обл;:сtли;t, рurпубпi,.uо,r*r* rа *i*пuродних конd2еренцiях з питань фiзичноi КУЛЕIУРи та спорту, 1-1ими розроблялися та

впрOвад;{iуюIься у ljавчаj1ьний процес м*тоilичнi вказiвки для ;зчитеrliв сбластi i студентiв факультету фiзичного вl,,хOвання та

ci"lOpj,{, габлuи 1

прекраснi люди. Назавх<ди заrlишиться свiтла пам'ять пр0 них.

у t998 рOцi факультет вперше випускаs 3i фахiвцв, з яких З2 скеравYютшя на рOбсЕ в шкOлl1 областi, 0лiД

вiдзначити, щ0 сервд перших випускникiв б студентiв мали звання майстер спорту мiжнарOднOг0 класу, 18 - майстер спOрту, 7 -
кандидат в rчiаИсiри спорry, t першорозрядник. в наступному, 1999 роцi, 34 фахiвцi э 42 випускникiв розпочинають фудOву

дiяпьнiсъ в шкOлах. Решта працюе в ДЮКФП MicTa та в районах областi.

За перше десятирiччя'Дiяiьностi факультетУ диплOмИ фахiвцЯ з вищою освiтою 0тримали понад 500 випускникiв :

яких 450 освiтньо-квалiфкiцiйного рiвня спфалiот i 54 MaTicTp. ýипломи з вiдзнакою отримаJlИ 36 випускникiВ

На сьогоднi керiвництвО навчальнOю, науковою, спOртивнO-масOвOю та виховнOЮ дiяльнiстЮ факультеry здiйсч,,",

деканат: декан факультету - iандидат технiчних наук, дOцент Кедровський Борис Григорович, 3аступники декана 3 навчальгl,,

методi,lчнст роботи та iiрактик каi{дидат наук з фiаичнOго БихOвання та ciIOpTy, дOцёнт, Андреева Рогiна lгорiвна та !

орrЙчцiИrd-виховнOТ роЬотИ та працеsлаШryваннЯ кандидат педагогiчних наук Коваль Вiпорiя ЮрiiЪна,
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Кафедра Всього у тому числi з

учаними сryпенями
i званнями

з них

допорiв
наук

% iз вчёним}i
сryпенями iзваннями

Teopri та метолики фiзичного
виховання

7
л 1 71,4

Спортивних дисциплiн 1в 4
а
l l1,1

Всього 2ý 9 36

Табпuцq 2

Кафедра Всього У To},ly ЧИСЛi З

ученfiми сryпФнями
i званнями

з них

допорiв
наYк

% iз вченшми еryпёнями
званнями

TeopiT та D!етодики

фiзи,lного вихOваhня

Ic l1 l

0лiмпiйського та
ппп1,1ёсiйltогп сrlоDтч

lJ 4 JU

Спортивнчж iг9р о 4L
11

Всього 3ý
1аll 49

]li



iiавчально-виховнийl ] _-._,альних дисциплiн здiйснюють три кафедри:.]::ql 11 r]:i'j:,g::::1':
,rrоrrrпх1l,жшr,#?:Ё;, 

, .- , ,--:;; :'fr,#Ж;';;Ё::1J; Ъпоiiiу доц"", Маляренко lрина Ваlентинiвна'

rпirrпiйпнкого та поофесiiiно"; :--:. - 3;3д!вэч кафедри, кандидат наук з.tl']:":'^,:.1j:::nj:,'Д?iJ,I;rfH-r?';
lлiмпiйського та професiiiно"; :-_:*, - 3;3lДlВЭЧ каwелри, l\dплуlдql IlчJl\ 9 ylvr! ",-, - ,,

\Yл1,1/6ftаUил спгдн Аuппiйt.в:._ ,,.:,,. . .a : -.j-,чних основ фiзичного виховання та спOрту * за?]дr:iY9:l!i; iyy*1li,lylj)ТрИКаЛенко евген Андрiйlов;,- ",:,," ,: : -'j-,чнi,1,( uuнuь l,р}JуIf пчl ч gyl,\чuи, 
эвий потенцiал кафедр, на

{.iaIrrlunгn рt,уппяннq ,, .".a-, :: *.-- ]:з,rГл Сергiй Степанович, 3а oOTaHHi РOКИ ЗНаЧН0 ВИРlС НаУК{,._ 
Dапдпiй пдпцiпппtлч тя

Кафэдра

Teopii т;l метaдl/iкt,1

ви)iOванi,iя

олiмпiйського та

iйедико-бiолоr,iчних 0снов

фiзичног0 вихOвання та

|;illЖ;:ЖffiТ'*Н:1. '.:--,-'jйj{:t-".,р:";:-'п:lжfrffr 
:;JJli,Тfr,:НТ?jхн,ilЖ#:ilЖil:;1lжжrlъrч,flь,,Ё,1,;;;: ;;'";;ч;l'_;ж,ъ-r",н1l;-:Ё, ййi ;йr;й украiнй _ кан topira Борисович, коваль

rгiй (ttдпппппиu ппа счллi мiжнародно'i КаТеГОРii -
i:ж,тТН#'Л.х;:*|-J,'#',;:;{ý-Ё.Щlfriit#_$ilхr,"гжýндж*:l 

.{ffiJýт,;:[lЖжý^;

}::l;1*T,T#:,;#;::,:; 
__,;;]",fi т,,]ы,*lri,*, д*rrrr"йои..,рiв ьпорту. Bci викладачi факультету л.лають вiдповiдн,t,

йоrпrч nr,,lu ocвiтv Нiч,l:а 
"i, 

:,:,а-,;lафедр поданий у таблицi З
Таблuuя 3

спOрту, тOщ0.

з метоЮ проведеннЯ занять i змаганЬ з.легкоi атлетикИ та прOведенНя секфйноi роботи унiверситет орендуо (згiдно

дOвгOстрOкOвИх договорiв) спортивнi споруди стадtонiв "Кристал" та "Спартак",

Стан спортивноj бази Херсонського держаrrого унiверситету доrrопr' на сьогоднi прOвOдити змагання рiзного рiвня

1ПеРШОСТiУПВе'-iГЁН;fi[ЁilffТЬ:НГ:Ц:lilJ)з:у::зтj11*:11l.;J:f:Н,flТНlЪЖfrLТ#iЖJН;Нfi]:iУ

фахiвцiв напрямку ,,ФЬичне вихOвання i liTl-flI навчапьних заклфв системи освiти та фiзкультурно-спортивних 
0рганlзацlи,

у 2004 роцi на факультетi вiдкриласЯ ,oru ,пuцйiйстьl;олiмпiИський та професiйний спOрт", lл0 дO3gолить якiсно гOтувати

Ж-r*:Jffii-Тft'IJ}|J#'ffillJr.ýТЖJ,I*?Ъ,-fr11*],'ТТlfl:п;у":Jjil}:ii,ъ,,;;1i1,#';жiJ1;l;;-ч,-
Олiмпiйських iгор, t-{e випускник 2000 року, .рiО*И'rЙр.irr.йй .рr,*Ё'ёИнеиькоТ олiЙпiади (2000 р) зi спортивноI гiмнастики

олександр Береш, випускник 2002 року, олiмпiиськиi ..brrio,-. д+ii .r*Ьi опiмПi.ДЙ 1zoo+ Р) Эi СТРИбКiВ На баТУТi ЮРiЙ HiKiTiH Та

сryдентка п'ятOго -ур.у Ёрrrr.rа пЁизБр*а Д+i*rr*оi ооi*пi,ди (ioo+ р) з гандболу днастасiя Бородiна,

На насryпниХ rЙЪлi"пiЬ Z'OOB ХЬрсонЩину предстаВпrпr rrпуБЙr*, PaKynrreTy: Дар'я Шитко (TixoBa) (кульова

стрiльба) _ 20 мiсце tпекь-j 26 мiсце (лонry1) юпййifuтiн (Ьiриоки на б;;i;Ц; Й. (П.Пr), ДРТеМ МОРОЗОВ' flМИТРО МiХаЙ'

олександр коновалюк та Андрiй приведа, tr.й**r"u*йЪймru1 -_11';;Ь tir.rДirl, АРТеМ йОООЗОВ Та flМИТРО МiХай * 5

мiсце (pio де жанеиро).-Ёffi;ffi ;.T.drni б'Й;Ы;;уЫiiЙlli е ,iuЙi'нI*rБнко'та'flар'я ВЬрхогЛЯД - 4 МiСЦе (Pio Де

жанейро). не змir пiднятись на медаJlьну .*oooilЁ -il itЦiyrijliu г;_ч д*"ро чуйак_ важка атлетика, в pio BiH був

шOстим. Сподiваомося, що наступнi поколiння *.u nopyluur, закладенiт*тuii iirалалl пвlуlжув€тимуть славу нашого Вузу,

впсновки. 0тже, дiяльнiсть факультету;Й;;Й;-ЙсriинЙи рух вперед, невпинне.баЖаННЯ ДО ВДОСКOНаЛеННЯ Та

прOгресу' дOсягаючи найщих рвзультатiв._ Кьлектив однодумцiв та сйвжнii професiоналiв вiдiграе величезну рOль у

пiдготовцi справжнiХ чемпiонiВ в нашOмУ регiонi,-ОакуЛй бiir.,ного .ихоЪ.rrя та спOрту мае поцпкний потенцiал i серйоанi

перспективи на майбутн0. , _6a,raarln r, пппдflLlllпл юктiв розвитку фiэкультурно_
Перспективи'под,по'п,.дослiдlсеньвбачасмоупOдыtЬшомУДослiДжоннiрiзнихасr

сflOртивнOг. руху ХерсонЩини, щ0 сприятиме ,й;й;;;;;;;;йы' фiзичногО виу,OваннЯ учнiв, етудентськоi молодi та спOрту

виtцих досягнень, пз

Бiз вченими сryпенями i

ýЖi!':]:

виховання та спOрту ý Вищiй економiчнiй

i-{ьогорiч, впершё в YKpaiHi,

Жl,Х}ý#llt,fifiЖ[#,1"JН#fiЖff'б*Ц1''JЙЖЁ*i';;;;;*ьно-тренувыIьний 
центр З ВОДНИХ ВИДiВшкопiм. Бидгощ,
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Сmеиtiлц А,В,, Сiкальчук l,M,

УкраiЬськtlй еу м ан imарнuй iнсrпч,туm

зАOtý зlfrlцнЁt,tня з&(,]рOв,я * здсрOвИЙ л]ПСtСiб хtиття

llptl HuHittttlboM.v dеrЬlцuлi pyХc)O0i'_aкmUs носmi, велllкоdO p03ilМoc0a0 i псuхiчносо l{а8анmа,},tення лрOцес пiёвuшеriня

рiвня лрацезс€};?ноl:л,?i п,s ,iuечuлооiо _mруёс,воi, bБrir;,",i ,йиЬ:,у::,_,r,*uо вёпuкоео значення, В спаrпrпl ржал,януrп

еажлuкi е.пемёhfftu зёоровоао спасtбу жчmmя: харчування mа змiння про*"сmояmч сmрееам фlзuчноео ma псuх,чнOас]

харакmеру. . .,,.._,, J_i^,_l,,^ ^;;,:.^m^ёпа] tb, siапочiJнок, харчуванНя
Кilючввi*лOеа; сп!рrп, фiзuчнuй pO3ЁijiTlOK, фiЗuчна лjоаоrlоgленiсmь, фвччна ахmчвнlсп
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еmыuuц Д,В,, еuкаrьчук И,М. ,.rепособ уfiреллёяilя зdоровья * зOоровый образ нtuэнu>, Прu ньlн?tцно|/

dефtlцumе dвuеаrпе-цьной ,r*uboorлr,u, большоа 
"уtлсmвеной u псUхUчOскOй наерузкu лроцsсб пO8ь,шенUя урOвн;

рабоmоспоr;абrоr*о ч^уiiбrо-mруz,авой au*nrnJiJrru ,iуЬ.,i*о, лрчобреmаеm большоВ значенче, В сmаmье paCCM0l?]P8l]o

важные элеменпы3O0рOаO20 образа жuзнtl; l,iUп]анUЁ U yмеf,Ue праmuвосmаяmь сmрессам фuзuческаеа U псuхUческOа:

х€рёкfiера,
Ключевые сllфва: сllорпt, фuзчirсскOе рgзsu пзtlе, фuзчческая поdеоrтlо8ленt]Oсiхh, фU3tlческая акпluвнасп1|-

omObpl, пUп,]анUе, закалч8анuе,

SЁеsfijts Д.У,, Sjcalclrшk f,M., K&feans fa эfrелg{hеп,'rеаJfh - fiеаlгfiу ljfеsfуJел, Physica/ e,ducatian ls ал lmроdапf гпеаr,:

,эf соп:рrеhепs tve апdfi;;;;;;; rlеiеlорmепtоrrЙj.iь, ircreaslяgt ь рЙiriчitiiпiуlg аiа,ПеаttП, Wikthe currentshorfage:'

юhysicat activф,gr*rt obntri.tiess ало mrпtаlр.ойЪij oillnprovlrig errtr;ieicy апd trаiпiпg, physlca/ activitY af stud'nfs has grea:

imроr{алсе,е,

ThBatticledealswjtlrimpoftanteleллeлfsofalltalthylifo''tyц,'9i*]11{:1lIyj?.T:9li:::':::g'''яti:':ryJg':iж:,
Hfft[fr,fi:/;#Ш$Ж*',,'#iil;ffii#;:;;;i",,l,jY,,,::j#*,yjgj**#;:Tff",ndpftysrcalpreparedлess

rо***ЕпЧ*lН,;Ж,il'";';;ЁЩЬ1#l'iiy*','y9;ф*lч:*,::*;ч::;,,,fl,"iJн:%;,xli;,т,l;(оиеrwеýhi, iпsuffiсiепt or- disprOpOlTlOnafё m{Jýc,e оёyeloplllgrl(, ý,uup, u,tч9,чч,;;й;;; 
;; й* ,ntru ieiod ot stшdу at fhe uпiчеrsi;

ý;"Й;; ;;;rЙЬ, ,r jЙЙЪiJuчсЙрп,*Я phгj:,j_f,J,.,,g ,:!n:,!:r."jjj 
,n^ tдсппr, ,lear аru! after the fourth апd fiftll еч:,

fflУJ'fij?Ъ'y;:ffi 
g,:'Ji;Ж:::;':r;;ii;fllii",i-,i-i'й-,";y"lý:iy*i:"!::y:,:-x;:::,::r,yr,:::I,*,l"q:,,::,

:L,ffij:ili;хЖУ';?-J;J:Т]ЦШ'JJф*1i1i'Ж*,ffiЙ;;ui.о,.Й, 
* пd ari поt engaged tП thei ОwП exercise Э':

,iоП ur.. сiеаф declilrc lrr pft yslcal 
l-зЬliО:, :i,d1:11|;

i]{ i::ifi]f:ffiЖi.d#il'iiJi"riЙ,' d,ео,lrrуепr ls sigлiflоалflу lлcreased, fhe пuпЬеr of confract sfudеЛi,s, wh 
':

iedtoadecrea.eintлegenera/levelofphysica/fltnessofstudeлfs.
fffi}Jý ffir;r,ТНЁfiffi;i],Ё#;]7l;.,, physicalactjvlty, часаtiоп, food, sfl"eЛgfhen fhe healfh,

Дкryальнiсть. Роэробilа теорстикO-методологiчних проблсtл здOрOв'я стае в нашi днi суттово необхiдною, Потр; ,

розробкИ кOнцептуальнИх 0снOВ здOрOв'Я визначаOтt с,] не тiльки запитамl4 цьOг0 напрямКу зilань, Звiсilо, це Ba){Jl|4B', аД}iiil -

Llbot/y шляху наука про ,йоr'r'rдЬr*з бути повноцiнн0l0 навчальною дисциплiною зi oBoibt понятiйним аПаРаТ.l,,t, 1,4еТOД:'

дiагностикИ iзtлiцненнЯ здорOв'я, Вах,ливiше ru, u}.. ро,роб*u *il:_*о].:лкола проблеrл sдOрOв'я здатна зробити цю ra,

свiтогtlядоtл педагогiв, психологiв, спецlалiстiв, TpeHepiB, менеджерiв ,"opiy, тоЬто вс!х тих, хт0 на|,JlагаOться забеапе""-

алежить вiд стану здорl:здOроts'я, повноцiнне та тривале життя людини 
10 умOв навчання в вузl залежить вiд стану здор::

Пiдтримання висOксг0 рiвня працездатностi, успiшна адаптацiя J

людини, Ефективниг,л,u.oOo" *iц*.ппо rдоро*;";;й;;; сilЪсiб *rrrо,"який передбача0 дотриlйування певних пра:,

здоров'я, спряlйOваниХ на пiдтримкУ lрO3витоК rrrо*оrоЪuп' життсдiяльноСтi, що fрунryСться на 0г]тИr,'lалЬНOмУ ПOеДНаННl i::,

та вiдпочинку, рацiональному харчуваннi, BMtHHi знilиати надмrрне психофiзичне у!рry:]l]т лрацiональноtиу 
викорис,:-,

засобiв вiдновлення, утриманнi вiд шкiдливих ,u*on, р.апlrацi'i вiдповiдноi навчальнот дiяльностi, рухOвог0 режиму,

НасУчасномУетапiрозвиткУкраlНИВУмовахякiсно'!':ч]::l.*нявсiхсторiнжиттясУспiльсТВазрOстаюТЬВi1'...

до фiзичноI пrдготовленЬСтi наших спiвгроr,ладян. необхlдноi для успiшноТ ixHboi трудовоТ дiяльностi. Гlеред вищOю ui::-

стоТть задача корiнногО j все6]чногО полiпшеннЯ .о.Й*.iИ,ii.iЙоrоr*' i фiзичного вtlховання майбутнiх фахiвцiв,
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