
СПИСОК 

навчально-методичних та наукових праць Шевцова Сергія Миколайовича.  

 

 

№№ 

п/п 

Назва  Характер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг 

стор. 

Співавтори  

1. Роль мінеральних 

речовин в 

функціонуванні 

організму людини 

(тези) 

тези Матеріали Х1У 

міжнародної 

конференції 

«Формування 

національних і 

загальнолюдських 

цінностей у 

студентів медичних і 

фармакологічних 

вищих навчальних 

закладів», Київ, 

2014р.  с. 67-68  

2 Котко Д.М. 

Шевченко О.О. 

Шевцов С.М. 

2. Використання водних 

процедур для 

формування здоров’я 

(тези) 

тези Матеріали Х1У 

міжнародної 

конференції 

«Формування 

національних і 

загальнолюдських 

цінностей у 

студентів медичних і 

фармакологічних 

вищих навчальних 

закладів», Київ, 2014 

р. с.68 

1 Котко Д.М. 

Назар П.С. 

Шевцов С.М. 

3. Професійний відбір для 

вибору майбутньої 

спеціальності на 

прикладі фізичного 

виховання та спорту 

(тези) 

тези Матеріали науково-

практичної 

конференції 

«Сучасні проблеми 

народної і 

нетрадиційної 

медицини»   Київ,  

2014 р., с.119-120 

2  

4. Ігроманія як соціальна 

небезпека (тези) 

стаття Збірник наукових 

праць за 

матеріалами Ш 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції   

Херсон, 2014 р., 

с.96-97 

2  

5. Вплив війни на спосіб 

життя населення 

воюючих держав 

стаття Матеріали ХУ1 

міжнародної 

наукової 

конференції 

«Новітні чинники 

впливу на 

формування 

особливості 

3 Котко Д.М. 

Путро Л.П. 

Шматова О.О. 



студента – 

майбутнього 

лікаря», 

Київ,23.03.2016 р. 

6. Підсумки епідемічного 

сезону грипу 2014-2015 

рр. в Україні 

стаття Науково-практичний 

журнал 

«Профілактична 

медицина» №1-2 

(26), Київ, 2016 р. 

16 Мироненко 

А.П. 

Голубка О.С. 

Онищенко О.В. 

7. Медична культура як 

важлива складова 

формування 

особистості 

стаття Матеріали ХУ11 

міжнародної  

наукової 

конференції 

«Новітні  чинники 

впливу на 

формування 

особистості студента 

– майбутнього 

лікаря»,  Київ, 22.03. 

2017р.   

3 Котко Д.М. 

Гончарук Н.Л. 

 

8. Державне управління у 

сфері цивільного 

захисту: наука, освіта, 

практика 

тези Матеріали 

всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет-

конференції. Харків, 

22-23.02.2017 р.  

3 Заплатинський 

В.М., Осадча 

О.І. 

9. Професійні 

захворювання у спорті 

та їх профілактика 

стаття Науковий 

вісник.Академія 

безпеки та основ 

здоров’я. Збірник 

наукових праць. 

Київ,Спеціальний 

випуск: « Нові 

тенденції в безпеці. 

Безпека спорту». 

Київ: ЦП 

«Компринт», 2018. – 

255 с.  

5  

10. Комп’ютерна 

залежність серед 

молоді як соціальна 

небезпека 

тези Матеріали 1У 

Всеукраїнської 

заочної науково-

практичної 

конференції (20 

квітня 2018 р., 

м.Київ) «Проблеми 

цивільного захисту 

населення» 

1  

11. Соціально-психологічні 

аспекти ігрової 

залежності серед 

молоді 

тези Матеріали Х1Х 

міжнародної 

наукової 

конференції 

«Новітні чинники 

впливу на розвиток 

особистості 

3 Гончарук Н.Л. 

Котко Д.М. 



майбутніх фахівців 

системи охорони 

здоров’ я» Київ, 20 

березня 2019 р.  

12. Підсумки епідемічного 

сезону грипу 2016-2017 

рр. в Україні 

стаття Науково-практичний 

журнал 

«Профілактична 

медицина» №3-4 

(29), Київ, 2017 р. – 

с.39-51 

13 Мироненко 

А.П. 

Голубка О.С. 

Онищенко О.В. 

13. Результати дозорного 

епіднагляду за грипом в 

Україні у сезоні 2017-

2018 рр, прогноз на 

наступний сезон  

стаття Науково-практичний 

журнал 

«Профілактична 

медицина» № 2, 

Київ,2018  

9 Мироненко 

А.П. 

Голубка О.С. 

Онищенко О.В. 

14. Деякі питання 

антропометрії для 

відбору та підготовки 

висококваліфікованих 

спортсменів 

стаття Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова. 

Серія 15. Науково-

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури /Фізична 

культура і спорт/. 

Випуск 2 /108/. 

Київ,2019 р. – с.75-

79  

5 Гончарук Н.Л. 

Котко Д.М. 

Левон М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Рухова активність – 

важливий фактор 

мотивації до здорового 

способу життя 

стаття Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова. 

Серія 15. Науково-

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури /Фізична 

культура і спорт/. 

Випуск 4 /110/. 

Київ,2019 р. 

4 Гончарук Н.Л. 

Котко Д.М. 

Путро Л.Ф. 

16. Специфіка харчування 

представників 

художніх видів спорту 

стаття Науковий часопис 

НПУ 

ім..М.П.Драгоманова 

Випуск 4.Київ 2020 

р. с.74-79 

16 Гончарук Н.Л. 

Котко Д.М. 

Путро Л.Ф. 

17. Роль води у 

життєдіяльності 

спортсменів 

стаття Науковий часопис 

НПУ 

ім..М.П.Драгоманова 

Випуск 7 (127).Київ 

2020 р. с.103-109  

7 Гончарук Н.Л. 

Котко Д.М. 

Путро Л.Ф. 

18. Зміни деяких 

антропометричних 

показників у 

спортсменів 

стаття Науковий часопис 

НПУ 

ім..М.П.Драгоманова 

Серія 15. Науково-

6 Гончарук Н.Л. 

Котко Д.М. 

Оксамитна Л.Ф. 



легкоатлетів на етапах 

багаторічної підготовки 

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури /Фізична 

культура і спорт/ 

Випуск 3 (133) 

.Київ.2021р. с.68-73 

19. Деякі особливості змін 

показників 

функціонування 

системи кровообігу та 

їх взаємовідносин 

спортсменів у зв’язку з 

тривалими 

тренуваннями  

стаття Науковий часопис 

НПУ 

ім..М.П.Драгоманова 

Серія 15. Науково-

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури /Фізична 

культура і спорт/ 

Випуск 9  

.Київ.2021р. с.75-80 

6 Гончарук Н.Л. 

Котко Д.М. 

 

20. Деякі особливості 

впливу оксиду азоту на 

людину в умовах 

спокою, рухової 

активності та патології  

стаття Науковий часопис 

НПУ 

ім..М.П.Драгоманова 

Серія 15. Науково-

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури /Фізична 

культура і спорт/ 

Випуск 12  

.Київ.2021р. – с.70-

79  

30 Гончарук Н.Л. 

Котко Д.М. 

Левон М.М. 

 

 

 


