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ий 
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Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Железодефицитные 

состояния у женщин в 

практике спорта высших 

достижений 

стаття Спортивна 

медицина. — 2013. — 

№ 2. —C. 27-33. 

7/2 Шахлина 

Л. Я.-Г., 

Вовчаныця 

Ю. Л.  

2. 3 Характеристика загальної 

фізичної працездатності 

футбольних арбітрів 

стаття Теорія і методика 

фізичного виховання і 

спорту. — 2015. — 

№ 1. — С. 130-133. 

4/4 - 

3. 4 Оцінка загальної фізичної 

працездатності футбольних 

арбітрів 

тези I установча науково-

практична 

конференція 

«Здоровий спосіб 

життя, фізична 

культура, спорт. 

Актуальні питання 

спортивної медицини. 

Реабілітація: фізична, 

медична, 

психологічна», (Київ, 

28 листопада 

2014 р.) : збірник тез 

доповідей. — К., 

2014. — С. 163-164. 

2/1 Шахліна Л. Я.-

Г. 

4.  Спортивная медицина Підруч-

ник 

Учебник для 

студентов высших 

учебных заведений 

физического 

воспитания и спорта / 

под ред. Л. Я.-

Г. Шахлиной. — 

Киев: Наукова думка, 

2016 — 452 с. : ил. 

452/64 Шахлина 

Л. Я.-Г., Коган 

Б. Г., Тищенко 

В. П., 

Футорный 

С. М.  
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5.  Функціональна 

підготовленість 

футбольних арбітрів як 

фактор успішності їхньої 

професійної діяльності 

тези Молодь та 

олімпійський рух: 

Збірник тез доповідей 

VIII Міжнародної 

наукової конференції, 

10-11 вересня 2015 

року — К., 2015. — 

С. 189-191. 

3/3 - 

6.  Морфологічні особливості 

організму футбольних 

арбітрів та асистентів 

професійних команд 

стаття у 

фахово

му 

виданні 

Український науково-

медичний 

молодіжний 

журнал. — 2015. — 

№4 (91). — С. 99-102. 

4/2 Шахлина Л. 

Я.-Г., Назарко 

Н. М. 

7.  Оцінка факторів ризику 

розвитку артеріальної 

гіпертензії у футбольних 

арбітрів високої 

кваліфікації 

стаття у 

фахово

му 

виданні 

Галицький лікарський 

вісник. — 2016. — 

№ 2, Т. 23. — С. 71-

73. 

3/3 - 

8.  Біоелектрична активність 

серця та фізична 

працездатність у 

футбольних арбітрів з 

різним рівнем 

артеріального тиску 

стаття у 

фахово

му 

виданні 

Вісник проблем 

біології і 

медицини. — 2016. — 

№ 2, Т. 3. — С. 301-

305. 

5/5 - 

9.  Поширеність артеріальної 

гіпертензії серед 

футбольних арбітрів 

високої кваліфікації 

тези XVІІІ міжнародна 

науково-практична 

конференція «Сучасні 

досягнення 

спортивної медицини, 

фізичної реабілітації, 

фізичного виховання 

та валеології», 

(Одеса, 26-27 травня 

2016 р.) : збірник тез 

доповідей. — 2016. — 

С. 153-155. 

3/3 - 

10.  Особливості поточного 

лікарського контролю за 

футбольними арбітрами з 

різним рівнем середнього 

динамічного артеріального 

тиску 

стаття у 

фахово

му 

виданні  

Клінічна та 

експериментальна 

патологія. — 2016. — 

Т. XV, № 2 (56), 

Ч. 1. — С. 162-166. 

5/5 - 
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11.  Особливості питного 

режиму футбольних 

арбітрів високої 

кваліфікації під час 

проведення змагань 

тези  Молодь та 

олімпійський рух: 

Збірник тез доповідей 

IX  Міжнародної 

наукової конференції, 

12-13 жовтня 2016 

року — К., 2016. — 

С. 119-120. 

2/2 - 

12.  Поточний лікарський 

контроль над футбольними 

арбітрами під час 

навчально-тренувального 

збору (спеціально-

підготовчого етапу) 

стаття у 

фахово

му 

виданні 

Український науково-

медичний 

молодіжний 

журнал. — 2016. — 

№ 2 (95). — С. 58-63. 

6/4 Назарко Н. М.   

 

13.  Динаміка гемодинамічних 

показників футбольних 

арбітрів високої 

кваліфікації 

стаття у 

фахово

му 

виданні 

Український науково-

медичний 

молодіжний 

журнал. — 2016. — 

№ 3 (96). — С. 40–44. 

 

5/5 - 

 

14.  Спосіб експрес-діагностики 

адаптації організму 

спортсменів до фізичних 

навантажень 

патент 

на 

корис-

ну 

модель 

Пат. 115527 Україна, 

МПК А61В 5/02. — 

№ u 201608568; заявл. 

04.08.16; опубл. 

25.04.17, Бюл. № 8. 

4/3 Шахлина Л. 

Я.-Г., Назарко 

Н. М. 

15.  Особливості 

ремоделювання міокарда у 

футбольних арбітрів 

високої кваліфікації 

тези Молодь та 

олімпійський рух: 

Збірник тез доповідей 

X  Міжнародної 

наукової конференції, 

24-25 травня 2017 

року — К., 2017. — 

С. 374-375. 

2/2 - 

16.  Спортивна медицина підруч-

ник 

підруч. для студ. закл. 

вищої освіти фіз. 

виховання і спорту / 

за ред. Л. Я.-Г. 

Шахліної. - К.: 

Національний 

університет 

фізичного виховання і 

спорту України, вид-

во «Олімп. л-ра», 

2018. — 424 с. 

424/64 Шахліна Л. Я.-

Г., Коган Б. Г., 

Тищенко 

В. П., 

Футорний 

С. М.  
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17.  Особливості складу тіла 

осіб, що займаються 

оздоровчою фізичною 

культурою 

тези Молодь та 

олімпійський рух: 

Збірник тез доповідей 

XIII Міжнародної 

конференції молодих 

вчених, 16 травня 

2020 року 

[Електронний 

ресурс]. – К., 2020. – 

С. 170-171. 

2/3 - 

18.  Профілактика 

серцевосудинних 

захворювань у 

військовослужбовців 

тези ІV Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Сучасні 

тенденції та 

перспективи розвитку 

фізичної підготовки 

та спорту збройних 

сил України, 

правоохоронних 

органів, рятувальних 

та інших спеціальних 

служб на шляху 

євроатлантичної 

інтеграції України», 

(Київ, 19 листопада 

2020 року.) : збірник 

тез доповідей. — 

2020. — С. 304-306. 

3/3 - 

19.  Особливості підготовки 

майбутніх фахівців 

фізичної підготовки і 

спорту до роботи з 

військовослужбовцями з 

обмеженими фізичними 

можливостями  

стаття у 

фахово

му 

виданні 

Військоваосвіта. — 

2020. — № 2 (42). — 

С. 49–58. 

10/3 Вербин Н. , 

Шемчук В., 

Саїнчук А.  

20.  Фізична терапія та 

ерготерапія для осіб 

похилого віку із хворобою 

Альцгеймера 

стаття у 

фахово

му 

виданні 

Спортивна медицина, 

фізична терапія та 

ерготерапія. — 2020. 

— № 2. — С.100-105. 

6/1 Беспалова 

О.О., Лянной 

М.О., 

Литвиненко 

В.А., Бугаєнко 

Т.В. 
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21.  Аналіз харчування та 

композиційного складу тіла 

футбольних арбітрів 

високої кваліфікації 

тези Молодь та 

олімпійський рух: 

Збірник тез доповідей 

XIV Міжнародної 

конференції молодих 

вчених, 19-20 травня 

2021 року 

[Електронний 

ресурс]. – К., 2021. – 

С. 210-211. 

3/3 - 

22.  Використання методів 

кінезіопластики для 

оптимізації рухової 

активності юних 

футболістів 

стаття у 

фахово

му 

виданні 

Науковий часопис 

НПУ імені М.П. 

Драгоманова. — Київ, 

2021. — Випуск 

9(140). — С. 24-27. 

4/1 Гаврилюк 

В.О., 

Солодаренко 

Р.В.  

23.  Methodologicalaspectsofhealt

hformationforthepracticeofad

aptivephysicaleducationinsch

ool-

childrentakingintoaccountthe

endoecologicalfactors 

стаття 

Scopus 

SportMont, 19 (S2), 

207-212, 2021 

6/1 Futornyi S., 

Maslova O., 

Kolomiiets T., 

Vasylchenko 

L., Hopei M. 

24.  Здорове та оздоровче 

харчування осіб, що 

займаються фітнесом 

моно-

графія 

під ред. О.І. 

Циганенка / К.: В-во 

«Щек», 2021. – 240 с. 

240/36 Циганенко О., 

Хоменко І., 

Маслова О., 

Першегуба Я., 

Склярова, Н., 

Коломієць Т. 

25.  Напрями профілактики 

метаболічного синдрому 

працівників фіскальних 

органів 

тези ІІ Міжнародний 

податковий конгрес, 

(Ірпінь, 27 листопада 

2021 р.): збірник тез 

доповідей. — 2021. — 

С. 1287-1291. 

5/5 - 

 

 

Т.О. Терещенко      


