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Tsos Anatolii Vasylovych : bio-bibliographical index to the 50-th anniversary /
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Library ; compiled by
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The bio-bibliographical index highlights the life and the career of the Ukrainian
scientist, first vice-president, professor, doctor’s degree in physical education and
sport, honored worker of science and technics of Ukraine, the head of the department
of theory and methods of physical education of Lesya Ukrainka Eastern European
National University – Anatolii Vasylovych Tsos.
The scientist’s papers are presented in the bibliographic order, covering the
period from 1990 tо 2015, the issue contains the biographic information.
The bibliographical description of the publications is compiled in accordance
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доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач
кафедри теорії та методики фізичного виховання Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки, перший проректор,
проректор з адміністрування та розвитку, заслужений працівник науки
і техніки України
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ВІД УПОРЯДНИКА
Біобібліографічний покажчик присвячено життю та діяльності доктора
наук з фізичного виховання і спорту, професора кафедри теорії та методики
фізичного виховання Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, першому проректору, проректору з адміністрування та розвитку,
заслуженому працівнику науки і техніки України Анатолію Васильовичу Цьосю
із нагоди його 50-річчя від дня народження.
Основним завданням біобібліографічного покажчика є створення цілісного
образу вченого з метою представити основні його здобутки в науковій, науковоорганізаційній,

державній

і

громадській

сферах

діяльності,

а

також

продемонструвати його вклад в розвиток вітчизняної та світової науки.
У посібнику розміщено розділи: біографічний нарис, хронологічний
покажчик наукових праць, розділи про наукове редагування та керівництво
аспірантами, інформація про ідентифікацію науковця у цифровому просторі,.
Наукові публікації професора А. В. Цьося представлено в другому розділі
посібника.

Це

бібліографічний

опис

наукового

доробку:

авторефератів

дисертацій, одноосібних та колективних монографій, навчальних програм,
методичних рекомендацій, статей, опублікованих у наукових збірниках та
журналах, доповідей на наукових конференціях та інших публікацій, які
розкривають аспекти діяльності науковця з 1990 до 2015 року. Кількість
публікацій нараховує понад 150 бібліографічних записів.
Інформація про наукове редагування та упорядкування представлена у
третьому розділі покажчика.
Четвертий розділ посібника містить матеріали про життя і наукову
діяльність професора.
Завершує видання п’ятий розділ, в якому представлено автореферати
дисертацій, захищені під науковим керівництвом А. В. Цьося.
Крім того, вміщена інформація про ідентифікацію автора у цифровому
просторі, яка ілюструє доступність інформації про вченого у світовій системі
наукової комунікації через використання глобальних ідентифікаторів автора, що
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дозволяють створити онлайн резюме та забезпечити однозначну ідентифікацію,
допомагають зберегти та поширити науковий доробок.
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток,
після бібліографічного опису документа.
Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використовується система
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та алфавітний
покажчик праць науковця.
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu.
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику
подаються відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 "Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", ДСТУ 3582:2013
"Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою.
Загальні вимоги та правила", ГОСТ Р 7.0.12-2011 "Библиографическая запись.
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила" та ГОСТ 7.1178 "Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в
библиографическом описании".
При відборі матеріалу до покажчика використано електронний каталог та
довідковий апарат бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки, електронні фонди
Національної

бібліотеки

України

ім.

В. І. Вернадського,

Національної

парламентської бібліотеки, бібліотеки Львівського державного університету
фізичної культури та інші інформаційні ресурси.
Біобібліографічі покажчики із серії "Біобібліографія вчених СНУ ім. Лесі
Українки" розкривають основні напрямки наукової діяльності професорського
складу університету, поєднують в собі історичні дані та ретроспективну
інформацію, що служить розвиткові сучасної науки, демонструють вклад
науковців у розвиток країни. Крім того, спеціалісти у цій же галузі мають
можливість одержати інформацію про тих, хто ще працює над даними темами і
яких успіхів вони досягли.
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ВІТАННЯ
ПОЛУДЕНЬ ВІКУ – НАЙКРАЩИЙ ЧАС ДЛЯ ПРАЦІ
Є

у

американців

такий

термін

–

"self-made-man".

Дослівно

це

перекладається, як "людина, котра зробила себе сама" і означає того, хто звик
самостійно "будувати" свою долю, хто досяг життєвого успіху, не спиняючись і
впадаючи у розпач перед труднощами й перешкодами.
Це визначення цілком підходить для першого проректора і проректора з
адміністрування та розвитку Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки, доктора наук із фізичного виховання та спорту, професора
Анатолія Васильовича Цьося.
Початком такого шляху (так би мовити, стартовим майданчиком) стало для
Анатолія навчання на факультеті фізичного виховання Луцького державного
педагогічного інституту імені Лесі Українки. Вже на третьому курсі (а після
першого була ще й військова служба) він звернув на себе увагу успішною участю
в конкурсах студентських наукових робіт. На юнака покладали чималі надії, й ці
надії він із честю справджував як на студентській лаві, так і на викладацькій
стезі, захистивши у Національному педагогічному університеті імені М. П.
Драгоманова дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук "Диференційований підхід в процесі підготовки майбутнього вчителя
фізичної культури" (молодому досліднику тоді було лише двадцять вісім) і
впродовж восьми років очолюючи загальноуніверситетську кафедру фізичного
виховання.
Доволі часто тема кандидатської дисертації науковця знаходить свій
розвиток у докторській. Не так було у Анатолія Васильовича, і в цьому знову
виявилася основна риса його вдачі як ученого – не йти второваними шляхами.
Темою докторської дисертації А. Цьось обрав історію розвитку фізичного
виховання на території України з найдавніших часів до початку ХVIII століття.
Результатами роботи над новим матеріалом стали навчальний посібник
"Українські народні ігри", монографія "Фізичне виховання в календарній
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обрядовості українців". Анатолій Васильович виступив також як співавтор
навчального посібника "Козацькі забави" (автори – В. І. Завацький, А. В. Цьось,
О. І. Бичук, Л. І. Пономаренко) та монографії "Традиції фізичного виховання в
Київській Русі" (автори – Н. А. Деделюк і А. В. Цьось). Докторська дисертація
була успішно захищена 2005 року в Харківській державній академії фізичної
культури.
Нині в доробку Анатолія Васильовича – 180 наукових робіт, зокрема 7
монографій, навчальних посібників. Коло його наукових інтересів – історичні
тенденції становлення та розвитку фізичної культури в Україні з найдавніших
часів до початку ХІХ ст., розробка засобів і методів оптимізації фізичного
виховання в загальноосвітніх школах і вищих закладах освіти та режимів
фізичних

навантажень

в

оздоровчій

фізичній

культурі.

Вчений

веде

фундаментальну педагогічну роботу, викладає навчальні курси "Теорія та
методика фізичного виховання", "Теорія та методика фізкультурно-оздоровчої
роботи". Керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт. Окрім
того під його керівництвом 15 аспірантів і здобувачів захистили дисертаційні
дослідження. Широко відома участь Анатолія Васильовича у роботі Державних
екзаменаційних комісій університетів України, його методична допомога
вчителям фізичного виховання міста і області, активна співпраця з Волинським
інститутом післядипломної педагогічної освіти.
Ученого нагороджено Почесними грамотами Міністерства освіти і науки
України, Волинської державної адміністрації та Волинської обласної ради,
удостоєно

звання

Відмінника

освіти

України.

Його

невтомність

та

цілеспрямованість слугують прикладом для молодших колег і студентів.
Анатолій Васильович – головний редактор збірника наукових праць
"Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві",
відповідальний
головного

редактор

редактора

"Молодіжного

"Наукового

наукового

вісника

вісника",

Волинського

заступник

національного

університету імені Лесі Українки".
Своє перше п’ятдесятиріччя вчений зустрічає у розквіті сил та задумів, у
реальності здійснення яких не сумнівається. У майбутнє дивиться з оптимізмом,
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і якщо застосувати до його років звичне визначення "полудень віку", стане
зрозуміло, що це час, коли життєве сонце – у зеніті, день – у розпалі, а снаги
жити й працювати для України й рідного вишу панові першому проректору не
позичати, й свідчення цьому – покажчик наукових праць Анатолія Васильовича
Цьося, який читач тримає в руках.

Ігор КОЦАН,
ректор Східноєвропейського
національного університету імені Лесі
Українки, доктор біологічних наук,
професор, заслужений діяч науки і
техніки України
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ВІРШ "АНАТОЛІЙ"
А пам´ятаєш, ніби нещодавно
Малим хлопчиськом бігав по селу.
Навколо були рідні: ненька й тато,
Брати і сестри, й милий серцю край у пору ту.
А час минав невпинно, і маленький хлопчик
Розправив крила й полетів в незвідане життя.
Тепер ти – мудрий муж, глава родини,
Сміливо й впевнено крокуєш в майбуття.
Одвічні істини, жагу до знань і працелюбність,
Заклали у характер мудрі вчителі.
Любить життя, людей, рибалку й полювання,
Творить добро не втомлюєшся ти.
І в час святковий ювіляру ми добра бажаєм,
Здоров´я й успіх супроводжують життєвий хай політ.
Й хай щедрим буде вік, багрянцем калиновим сяє,
І многих, многих, многих літ!
РІДНА КАФЕДРА!
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Високодостойний Анатолію Васильовичу!
Напередодні Вашого 50-річного ювілею прийміть найщиріші привітання!
Ви нерозривно поєднали свою долю з рідною Alma Mater, пройшовши славний
шлях від студента, аспіранта, доцента до професора, доктора наук. Ваш
професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця внесли вагомий
вклад у розвиток нашого університету. Ваша трудова, наукова, педагогічна
діяльність

увінчана

численними

нагородами

та

почесними

званнями,

прикрашена повагою колег і вдячністю студентів. Ви користуєтеся визнанням
всього наукового співтовариства не лише в Україні, а й далеко за її межами. Ваш
невичерпний запал, працелюбність, але в той же час відкритість та людяність
воістину вражає.
Хай же яскраві промені Вашої енергії та благодатні зерна таланту педагога,
вченого, організатора та керівника, засіяні Вами на ниві української освіти та
науки, зростають щедрим врожаєм здоров'я, добра і любові! А людська пошана
буде подякою Вам за плідну працю, чуйність, уміння творити добро.
Хай посміхаються Вам сонце і доля, хай ніколи не перейдуть Вашої дороги
ні печаль, ні смуток, ні недуга. Хай те добро, яке Вами щиро та рясно сіється,
зійде в серцях Ваших учнів і повернеться до Вас сторицею.
Радіємо Вашому ювілею, зичимо довгих років життя й подальших успіхів
на творчій ниві!
Віват, Анатолію Васильовичу, віват!
Захожий В. В.
Завідувач відділу молодіжної політики
та соціальної роботи доцент
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50 – не привід для печалі,
50 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись літа.
Нехай Вам Бог зішле ще здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ.
Щиро вітаю Вас із ювілеєм!
Прийміть мої сердечні вітання і найкращі побажання з нагоди Вашого Дня
народження! Вам доля дарувала активне, багате і цікаве життя. Притаманний
Вам талант організатора, помножений на велике бажання робити людям добро,
став запорукою Вашого успіху. Нехай невичерпна енергія, оптимізм і надалі
будуть Вашими постійними супутниками в житті, а доля подарує багато світлих
літ у мирі та добробуті.
Зичу Вам святкового настрою, міцного здоров'я, довгих років життя,
великого людського щастя та благополуччя, успіхів у сміливих планах та
сподіваннях. Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та
допомагають

колеги,

минають

негаразди

та

непорозуміння,

щасливого

довголіття!
З повагою і шануванням Ваш учень,
заступник декана ІФКЗ Василь Пантік
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Тобі сьогодні, Анатолій, 50!
Із вдячністю ми хочемо вітати.
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина,
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі Святі.
Свій ювілей Ви зустрічаєте у розквіті творчих сил, нових планів і задумів.
Ваша

трудова

діяльність

присвячена

вихованню

студентської

молоді,

викладацькій та науковій роботі. Своїм умінням працювати з людьми,
аналізувати і оцінювати їхню роботу Ви заслужили великий авторитет і глибоку
довіру викладачів і студентів.
Хотіли

б

зазначити,

що

притаманний

Вам

професіоналізм

та

організаторський досвід, вклад у розвиток вітчизняної освіти і науки та високі
людські якості здобули вам заслужену повагу і авторитет серед студентів та
колег.
Нехай у ваших задумах завжди буде мудрість, на роботі – підтримка,
вдома – увага, у серці – світло від людської вдячності, ваша життєва нива з року
в рік засівається зернами надії, оптимізму, віри в завтрашній день.
Щоб Ваша сила, життєва енергія, творча наснага будуть гарантією великих
досягнень у Вашій діяльності, а кожна розпочата справа стане ще однією
сходинкою до вершин успіху.
Щиро зичимо Вам, нових досягнень, невичерпних сил, усіляких земних
щедрот і гараздів, міцного здоров'я, довгих років життя, великого особистого
щастя, миру й достатку у Вашому домі, Божого благословення, здійснення усіх
найважливіших планів і задумів, успіхів у Вашій діяльності, щоб Ваш
професійний досвід, організаторські здібності та лідерські якості і надалі
слугували на благо розбудови Університету на чолі з Вами та подальший
розвиток освіти і науки, зміцненню і процвітанню України.
Маємо надію, що Ваша діяльність і надалі буде сприятиме підвищенню
якості освіти відповідно до найкращих європейських стандартів.
З повагою колектив інституту фізичної культури та здоров’я.
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС
Цьось

Анатолій

Васильович

–

перший

проректор,

проректор

з

адміністрування та розвитку, завідувач кафедри теорії та методики фізичного
виховання

Східноєвропейського

національного

університету

імені

Лесі

Українки, доктор наук з фізичного виховання і спорту народився 2 січня 1966
року у селі Любохини, Старовижівського району, Волинської області.
Закінчив факультет фізичної культури Луцького державного педагогічного
інституту імені Лесі Українки у 1989 р.
З 1989 по 1994 роки – обіймав посади викладача, старшого викладача,
доцента кафедри теоретичних основ фізичного виховання Луцького державного
педагогічного інституту імені Лесі Українки.
У 1994 році захистив дисертацію "Диференційований підхід в процесі
підготовки майбутнього вчителя фізичної культури" на здобуття наукового
ступеня

кандидата

педагогічних

наук

у

Національному

педагогічному

університеті імені М. П. Драгоманова.
З 1994 по 2002 роки – доцент, завідувач кафедри здоров’я та фізичної
культури Волинського державного університету імені Лесі Українки.
З 2002 по 2004 роки – завідувач кафедри, проректор з науково-методичної
роботи Луцького інституту розвитку людини Університету "Україна".
У 2004 році Анатолію Васильовичу присвоєно вчене звання професора
кафедри фізичного виховання та реабілітації.
У 2005 році захистив докторську дисертацію на тему "Розвиток фізичного
виховання на території України з найдавніших часів до початку ХVIII століття"
зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення у Харківській державній академії фізичної культури.
З 2005 по 2007 роки – професор, завідувач кафедри теорії та методики
фізичного виховання Волинського національного університету імені Лесі
Українки.
З 1 вересня 2007 по 2013 роки – проректор з наукової роботи.
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Із 2014 р. – перший проректор Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки.
Протягом роботи викладав навчальні курси "Теорія і методика фізичного
виховання", "Теорія і методика фізкультурно-оздоровчої роботи". Успішно керує
написанням курсових, дипломних та магістерських робіт. Бере участь у роботі
Державних екзаменаційних комісій різних університетів та інститутів України.
Надає методичну допомогу вчителям фізичного виховання міста Луцька та
Волинської області, співпрацює з Волинським інститутом післядипломної
педагогічної освіти.
Досліджує історичні тенденції становлення й розвитку фізичної культури в
Україні з найдавніших часів до початку ХІХ ст., розробляє засоби й методи
оптимізації фізичного виховання в загальноосвітніх школах і вищих закладах
освіти, програмування фізичної активності, режими фізичних навантажень в
оздоровчій фізичній культурі. Результати дослідження дають змогу розробити не
лише адаптовані зміст та дозування фізичних навантажень відповідно до
індивідуальних особливостей людини, а й сформувати систему заходів для
залучення населення до систематичних занять фізичними вправами.
Під керівництвом А. В. Цьося захистили дисертаційні дослідження 18
аспірантів і здобувачів. Бере активну участь у роботі всеукраїнських та
міжнародних науково-практичних конференцій.
Активно займається науковою роботою. Протягом 1998-2000 років
виконував обов’язки вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради із захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання
і спорту у Волинському державному університеті імені Лесі Українки, з 2001
року – член Спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету
фізичної культури, а з 2006 – Харківської державної академії фізичної культури.
З 2007 року входить до складу експертної комісії з освіти Державної
акредитаційної комісії та експертної ради з фізичної культури Вищої
атестаційної комісії України. Заступник голови спеціалізованої вченої ради
Волинського національного університету імені Лесі Українки із захисту
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дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична
культура, основи здоров’я).
Анатолій Васильович бере активну участь у роботі професорської ради,
вченої ради та ректорату Волинського національного університету імені Лесі
Українки, дбає про ефективну організацію навчального процесу в Інституті
фізичної культури та здоров’я, оптимізацію наукової та громадсько-виховної
роботи, успішно співпрацює з органами студентського самоврядування.
Головний редактор збірника наукових праць "Фізичне виховання, спорт і
культура

здоров’я

у

сучасному

суспільстві",

відповідальний

редактор

"Молодіжного наукового вісника", заступник головного редактора "Наукового
вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки".
Нагороджений Подякою голови Волинської обласної ради, Почесною
грамотою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком МОН
"Відмінник освіти України". У 2009 році йому присуджена премія Волинської
обласної ради та Волинської обласної державної адміністрації за заслуги в галузі
освіти і науки. У 2015 році Анатолія Васильовича відзначено Почесним званням
"Заслужений працівник науки і техніки України".
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ПРОФЕСОРА АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА ЦЬОСЯ
Окремі наукові публікації
Автореферати та дисертації
1994
1.

Цьось А. В. Дифференцированный подход в процессе профессиональной
подготовки учителя физической культуры : диссертация на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Цьось Анатолий
Васильевич ; Укр. гос. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова. – Киев, 1994. – 179
с. – Библиогр.: с. 123–148. – рус.

2.

Цьось А. В. Диференційований підхід у процесі професійної підготовки
вчителя фізичної культури : автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.04 / Цьось Анатолій
Васильович ; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1994. – 16
с. – укp.
2005

3.

Цьось А. В. Розвиток фізичного виховання на території України з
найдавніших часів до початку ХІХ ст. : автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 /
Цьось Анатолій Васильович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків,
2005. – 40 c. – укp.

4.

Цьось А. В. Розвиток фізичного виховання на території України з
найдавніших часів до початку XIX ст. : дисертація на здобуття наукового
ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / Цьось
Анатолій Васильович ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. –
427 арк. – укp.
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Навчальні посібники, монографії
1994
5.

Козацькі забави : [навч. посіб.] / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім.
Лесі Українки, Волин. обл. б-ка для юнацтва. – Луцьк : Надстир’я, 1994. –
112 с.

Співавт.: В. І. Завацький, О. І. Бичук, Л. І. Пономаренко.
6.

Українські народні ігри та забави : [навч. посіб.] / Волин. держ. ун-т ім. Лесі
Українки. – Луцьк : Надстир’я, 1994. – 96 с. – Бібліогр.: с. 91.
1998

7.

Планування навчальної роботи з фізичної культури в школах І-ІІІ ступенів :
навч. посіб. / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. –
Луцьк : Надстир’я, 1998. – 364 с. : табл. – Бібліогр.: с. 360–362.

Співавт.: В. М. Довганюк, Н. М. Ковальчук.
2000
8.

Фізичне виховання в календарній обрядовості українців : [навч. посіб.] / Мво освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк :
Надстир’я, 2000. – 376 с. – Бібліогр.: с. 358–372.
2004

9.

Традиції фізичного виховання в Київській Русі : монографія / М-во освіти і
науки України, Луцький ін-т розвитку людини ун-ту "Україна". – Луцьк :
Волин. обл. друк., 2004. – 192 с.

Співавт.: Н. А. Деделюк.
2010
10. Оптимізація фізичного виховання дитини у вітчизняній системі освіти :
монографія / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Запоріз.
обл. ін-т пслядиплом. пед. освіти. – Запоріжжя : ЗОІППО, 2010. – 250 с.
Співавт.: Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко, С. М. Лупінович, Б. М. Шиян, О.
І. Курок, О. Л. Богініч, Н. А. Кот, Л. А. Сварковська, А. С. Шевчук, О. М.
Шовкопляс, О. В. Мартиненко.
11. Сучасні технології викладання спортивних дисциплін : навч. посіб. / Волин.
нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 132 с. :
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рис. – Корот. технол.-термінол. слов. – Бібліогр.: с. 128–131.
Співавт.: Г. В. Балахнічова, Л. В. Заремба.
2012
12. Методика фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи :
навч. посіб. для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки, молоді та спорту
України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі
Українки, 2012. – 276 с. : табл. – Бібліогр. в кінці кожн. розд.
Співавт.: О. Д. Дубогай, М. В. Євтушок.
2013
13. Професійна майстерність учителя фізичного виховання : навч. посіб. для
студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі
Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 64 с.
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Бібліогр. в кінці розд.
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ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Є. Н. Приступа [та ін.]. – Луцьк, 1998. –
№ 8 : Здоров’я, фізична культура і спорт. – С. 23–27. – Бібліогр.: 19 назв.
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назв.

50. Рівень фізичного стану юнаків 16-17 років, які проживають на території
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Педагогіка / Тернопіл. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2000. –
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культури 2,118
Дифференцированный подход в процессе профессиональной подготовки учителя
физической культуры 1
До питання оцінки функціонального стану ЦНС дітей, що проживають в зонах з
підвищеним рівнем іонізуючої радіації 143
До питання про активізацію пізнавальної діяльності студентів 119
До питання про залікові вимоги з фізичної культури студентів вищих навчальних
закладів 120
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До питання удосконалення фізичного виховання в школі 109
Эффективность подготовки будущих учителей физического воспитания в вузах
Украины и Польщи за самооценкой студентов – выпускников 86
Журнал роботи студента-практиканта 30
Загартування росою в традиціях українського народу 111
Закономірності розвитку фізичного виховання в Україні 70
Закономірності розвитку фізичного виховання на території України 72
Закономірності розвитку фізичної культури 78,167
Зародження та особливості розвитку фізичного виховання в Україні 144
Засоби фізичного виховання школярів у педагогіці К. Д. Ушинського 90
Збереження і зміцнення здоров’я в традиціях українського народу 153
Здоров’я в традиціях українського народу 53,129
Здоров’я (валеологія). Стандарт навчального українознавчого інтегративного
курсу для української національної школи-родини 16
Зміцнення здоров’я в традиціях українського народу 121
Исследование популярности средств спортивной информации в оценке жителей
Луцка 102
Ініціації давніх слов’ян 54
Історична зумовленість фізичної культури в Україні 39
Історія фізичного виховання на теренах України з найдавніших часів до початку
XІX ст. 14
К вопросу о новых подходах в подготовке учителя физической культуры 104
Козацькі забави 5
Козацькі ігри 24
Кулачні бої та боротьба в Київській Русі 69
Культ фізичної досконалості запорозьких козаків 35
Масові форми фізичного виховання в Київській Русі 55
Методика фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи 12
Міжособистісні взаємини дітей в умовах спортивної школи 163
Молодіжний науковий вісник : Фізичне виховання і спорт 172
Навчальна практика студентів з курсу спортивно-педагогічного удосконалення
23
Народна фізична культура та можливості її використання в сучасних умовах 66
Народний досвід збереження і зміцнення здоров’я 122
Народні традиції збереження і зміцнення здоров’я в системі валеологічного
виховання школярів 149
Народні традиції у системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури 40
Наукова діяльність університету 81
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Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки.
Здоров’я, фізична культура і спорт 173
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки.
Фізична культура і спорт 174
Наукові школи Волинського національного університету імені Лесі Українки 175
Науково-дослідна діяльність Волинського національного університету імені Лесі
Українки. Здобутки. Досвід організації. Перспективи розвитку 176
Національні традиції фізичного виховання 47
Національні традиції фізичного виховання в системі спортивно-масової роботи
загальноосвітньої школи 73
Національні традиції фізичної культури в системі фізичного виховання школярів
154
Ні вогонь, ні куля не брали козаків 36
О соотношении учебной и спортивной деятельности студентов-спортсменов 105
Оздоровчі сили природи та гігієнічні фактори в системі фізичного виховання
запорозьких козаків 150
Оптимізація фізичного виховання дитини у вітчизняній системі освіти 10
Організація та методика проведення українських народних ігор в школі 137
Основи знань з курсу "Теорія і методика фізичного виховання" 31,32
Основи знань з курсу теорії і методики фізичного виховання 28
Основи традиційної системи фізичного удосконалення українського народу
56,138
Основні напрямки впливу сучасного спорту на особистість 123
Основні напрямки дослідження народної фізичної культури в Україні 130
Основні тенденції розвитку фізичної культури в Україні 147
Особливості валеологічного виховання в Україні 131
Особливості виникнення фізичного виховання на території України в епоху
кам’яного віку 48
Особливості диференційованого підходу у процесі професійної підготовки
вчителя фізичної культури 139
Особливості електричної активності серця мешканців сільської і міської
місцевості 82
Особливості фізичного виховання скіфів 49
Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я в якості життя
студентів 91
Особливості фізичної активності студенток вищих навчальних закладів 98
Про систему фізичного вдосконалення запорозьких козаків 41
Про стан фізичної та військової підготовки в Луцькій гімназії імені Тадеуша
Костюшко 140
Педагогічна діагностика в процесі навчання фізичної культури учнів
загальноосвітніх навчальних закладів 87
Педагогічна діагностика в системі фізичного виховання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів 15
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Підготовка вчителів фізичної культури в системі неперервної педагогічної освіти
112
Підготовка студентів до самостійних занять фізичними вправами 74
Планування навчальної роботи з фізичної культури в школах І-ІІІ ступенів 7
Походження українських народних ігор 124
Програма самостійних занять фізичними вправами студентів вищих закладів
освіти 79
Програмування фізкультурно-оздоровчих занять для учнів старшого шкільного
віку 75
Професійна майстерність учителя фізичного виховання 13
Професори Волинського національного університету імені Лесі Українки 177
Психолого-педагогічні основи формування готовності учнів до самостійних
занять фізичними вправами 169
Рекреаційно-туристичний потенціал Волинської області 83
Рівень сформованості педагогічних умінь у майбутніх вчителів фізичної
культури 113
Рівень фізичного стану юнаків 16-17 років, які проживають на території
радіаційного забруднення 50
Рівень фізичної активності студентів вищих навчальних закладів 99
Розвиток боротьби в Київській Русі 160
Розвиток фізичного виховання на території України 71
Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до
початку ХІХ ст. 3,4
Розвиток фізичної культури і спорту на узбережжі Чорного моря (VII ст. до н.е. –
ІІ ст. до н.е.) 155
Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів 94
Самостійна робота по вивченню теоретичних знань з фізичної культури 25
Святково-ігрова культура українців 43
Система здорового способу життя в "Поученні" Володимира Мономаха 44
Система народных знаний о здоровье 151
Система роботи по професійно-педагогічній підготовці вчителя фізичної
культури 114
Состояние готовности студентов факультета физического воспитания к работе
по пропаганде физической культуры и спорта 103
Специфіка засобів, форм та методів в тактичній підготовці юних баскетболістів
67
Співвідношення державного і шкільного компонентів у програмі з фізичної
культури учнів загальноосвітніх шкіл 76
Співвідношення державного та шкільного компонентів у програмі із фізичної
культури учнів загальноосвітніх шкіл 80
Спорт як засіб фізичного виховання у вузі 132
Спортивная деятельность как важный фактор формирования личностных качеств
106
Спортивно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів – предметників 110
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Ставлення давньоруського населення до здоров’я і фізичної підготовленості 60
Ставлення підлітків до фізичного виховання і спорту 165,168
Стан професійної підготовки студентів у дзеркалі самооцінки 107
Стан та шляхи формування у школярів інтересу до фізичного виховання та
спорту 84
Сучасні технології викладання спортивних дисциплін 11
Тенденції розвитку фізичного виховання на території України 161
Тенденції розвитку фізичного виховання на території України в епоху міді і
бронзи 68
Теоретичний матеріал до фахового іспиту з фізичної культури 26
Теорії гри: ретроспективний аналіз 159
Теорія і методика проведення українських народних ігор 61
Технологія формування інтересу школярів до фізкультурно-оздоровчої
діяльності 162
Традиції оздоровчо-рекреаційної діяльності в Україні 77
Традиції родинного фізичного виховання в Україні 62
Традиції фізичного виховання в Київській Русі 9
Традиції фізичного виховання в Україні 37
Традиції фізичного виховання на Волині 125
Традиції фізичної культури в Україні 178
Традиції фізичної культури в Україні: стан та перспективи досліджень 63,157
Традиційні засоби і форми оздоровлення українського народу 126
Українські народні ігри 27
Українські народні ігри для розвитку витривалості 45
Українські народні ігри з предметами 42
Українські народні ігри із співом, приказками й примовками 46
Українські народні ігри – невід’ємний компонент спортивного тренування
багатоборців 115
Українські народні ігри та вправи в системі професійної підготовки спеціалістів
фізичної культури 141
Українські народні ігри та забави 6
Фізична культура в процесі професійної підготовки студентів технічних вузів 29
Фізична підготовка багатоборців 116
Фізична реабілітація дітей, що проживають на території радіаційного
забруднення 145
Фізичне виховання в календарній обрядовості українців 8
Фізичне виховання запорозьких козаків 117
Фізичне виховання. Комплексна програма для студентів вищих навчальних
закладів 17
Фізичне виховання кочових племен 57
Фізичне виховання на Волині в 1920-1930 роках 127
Фізичне виховання населення північного Причорномор’я (VII до н.е. – ІІ ст.) 58
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві 179
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Фізичне виховання стародавніх слов’ян 51
Фізіологічні основи формування рухового навику і навчання спортивній техніці
170
Формування діагностичної компетентності майбутніх учителів фізичної
культури 166
Формування у майбутніх учителів фізичної культури творчих здібностей шляхом
вирішення професійних ситуацій 133
Формування особистісних характеристик у дітей залежно від типу сімей 59
Формування особистості в спорті 146
Фулерени та їх моделювання 164
Характеристика діагностичних методик у педагогічній діяльності вчителя
фізичної культури 85
Aktywnośc fizyczna i sedenteryjny tryb życia studentek z Ukrainy 88
Electrical activity of the cerebral cortex in men having high or low output alphafrequencies while performing usual manual movements in response to sensory signals
92
Factors determining physical activity of Ukrainian students 95
Features of the cortical activity of men having a high or low alpha-frequency
background of the eeg while performing alternate finger movements 96
Physical activity and eating habits among female students from Ukraine 100
Physical activity and sedentary lifestyle of female students from Ukraine 89
Physical activity, physical development and eating habits within the lifestyle of
students from Ukraine 97
Rem tene, verba sequentur. Ігор Коцан. Статті. Виступи. Інтерв’ю. Історія у
фотографіях 180
The state of physical and psychological components of health in the quality of life of
the university students 93
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ
Бакіко І. В. 18,19,20,21,22,76,80
Балахнічова Г. В. 13
Бенедь С. П. 143,145
Бергєр Ю. 99
Бєлікова Н. О. 15
Бичук О. І. 5,72,77
Богініч О. Л. 10
Васкан И. Г. 169
Вільчковський Е. С. (Вильчковский
Е.) 10,86
Войнаровська Н. С. 15,162
Войтович І. М. 15
Волкова С. Р. 16
Вольчинський А. Я. 110
Волянюк Н. 64
Гаврилюк С. 180
Ганц О. П. 50,145
Гац Г. О. 15,85,87,166
Гнітецька Т. В. 25,31,32
Горащук В. П. 16
Горлова Н. І. 25,116
Гришко М. Т. 29
Деделюк Н. А. 9,14,73
Денисенко Н. Ф. 10
Дмитрук В. С. 80
Довганюк В. М. 7
Дубогай О. Д. 12
Емец А. И. 102
Євтушок М. В. 12
Жигун К. Ф. 139
Завальна Н. С. 171
Завацький В. І. 5,41,117
Заєць Л. О. 180
Заремба Л. В. 13
Захожий В. В. 15,75,169,171
Калитка С. 83

Касарда О. З. 94,98
Кириленко С. В. 178
Кліш І. І. 62
Ковальчук В. Я. 79
Ковальчук Н. М. 7,17
Козібродський С. П. 15
Констанкевич І. 180
Кот Н. А. 10
Котов Є. О. 79
Коцан І. Я. 171,177
Кравчук Я. І. 15,84,162
Кричфалуший М. В. 105
Курок О. І. 10
Литвинюк Л. В. 180
Лупінович С. М. 10
Мазурчук О. Т. 69,140
Мариньчак С. Ю. 16,129
Мартиненко О. В. 10
Марчук С. С. 90
Митчик О. П. 15,50,145,165,168
Навроцький Е. М.
50,68,75,145,146,152
Ніколаєв Ю. М. 25,114
Овчаренко Т. Г. 23,25,74,83,114
Ольхова Н. 59,163
Пантік В. В. 50,145
Пасечник В. 86
Педік Л. А. (Педик Л. А.) 25,27,116
Пикалюк В. 50
Подляшаник В. 180
Пономаренко Л. І. 5
Потапюк П. М. 139
Пришва О. Б. 91
Розтока А. В. 84,165,168,169
Романюк В. 72,77
Романюк В. П. 172
Сабіров О. 99
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Самчук О. М. 91,98
Санюк В. І. 124,125,140
Сварковська Л. А. 10
Семененко В. 18,21
Старкова В. А. 178
Стрілка Л. 180
Суворова Т. І. 29

Чижик Є. М. 27,134
Чирва Т. К. 65
Шевчук А. Б. 94,98
Шевчук А. С. 10
Шимко О. М. 29
Шиян Б. М. 10
Шовкопляс О. М. 10

Третьяков О. 170
Яловик В. Т. 29,102
Усатенко Т. П. 16
Усова О. В. 82

Bergier B. 88,89,95,97
Bergier J. 88,89,95,97

Федонюк С. 180
Homych A. 93
Хомич А. В. 98
Христюк Г. 67

Kotsan I. 92,96

Цюпак Ю. 161

Morenko A. 92,96

Чеханюк Л. О. 30
Чижик В. В. 134

Sabirov O. 93
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ГРАМОТИ, ПОДЯКИ, ВІДЗНАКИ
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Цьось Анатолій Васильович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч.
до 50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки,
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк, 2016. – 70 с. – (Біобібліографія вчених
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). –
Покажч. назв пр. ; імен. покажч. співавт.
Висвітлено життєвий і творчий шлях відомого українського науковця,
першого проректора, професора, доктора наук з фізичного виховання і спорту,
заслуженого працівника науки і техніки України, завідувача кафедри теорії та
методики
фізичного
виховання
Східноєвропейського
національного
університету імені Лесі Українки – Анатолія Васильовича Цьося.
Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1990 до
2015 рр., а також біографічний нарис.
ББК 72(4УКР-4ВОЛ)я1
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