
СПИСОК  

навчально-методичних та наукових праць 

Футорного Сергія Михайловича 
(період 1996 – 2021 рр.) 

 

№ Назва 

Х
ар

ак
те

р
 

р
о

б
о

ти
 

Вихідні дані 

Обсяг 

стор / 

авторськ

ий 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

І.Наукові праці за профілем кафедри, 

опубліковані до захисту докторської дисертації 

1. 1 Внутрисосудистое 

микросвертывание 

крови при заболеваниях 

печени 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Врачеб. дело. – 

1996. - №7-9. - С. 8-

12 

5 

/2 

Свинцицкий 

А.С., 

 Ена Я.М., 

Андреев 

А.П. 

2. 2 О состоянии Т-системы 

иммунитета при 

нормально 

протекающей и 

осложненной 

железодефицитной 

анемией беременности 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Медико-

социальные 

проблемы семьи. – 

1997. – Т.2, №1. - С. 

15-18 

4 

/2 

Леуш С.С. 

3. 3 Гуморальный 

иммунитет у женщин 

при нормально 

протекающей и 

осложненной 

железодефицитной 

анемией беременности 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Врачеб. дело. – 

1997. - №4. - С. 

107-110 

4 

/2 

Леуш С.С. 

4. 4 Динамика показателей 

периферической крови 

у женщин группы риска 

анемии в течение 

беременности 

 

стаття  Збірник наук. праць 

співробітників 

КМАПО по 

закінчених та 

перехідних НДР за 

1990-1996 роки: 

Київ, 1997. - С. 669-

673 

5  
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5. 5 О гуморальной 

сенсибилизации у 

женщин с нормально 

протекающей и 

осложненной 

железодефицитной 

анемией 

беременностью 

 

стаття  Збірник наук. праць 

співробітників 

КМАПО по 

закінчених та 

перехідних НДР за 

1990-1996 роки: 

Київ, 1997. - С. 674-

677 

4  

6.  Об особенностях 

иммунного статуса 

беременных женщин с 

железодефицитной 

анемией после 

комплексного лечения с 

применением 

иглорефлексотерапии 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Врачеб. дело. – 

1997. - №3. - С. 

103-107 

5  

7.  Принципи 

комплексного лікування 

залізодефіцитної анемії 

вагітних 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Вісник 

Вінницького  

держ. мед.  

університету. – 

1999. – Т.2, №3. - С. 

462-463 

2 

/1 

Писарєва 

С.П., Леуш 

С.С. 

8.  О влиянии физических 

нагрузок в спорте 

высших достижений на 

состояние костной 

системы женского таза 

 

тези Physical Education 

and Sport: Sixth 

International 

Scientific Congress 

Modern Olympic 

Sport and Sport for 

All (June 6-9). – 

Warsaw, 2002. – 

V.46, supp. 1, part 2. 

- P. 113-114 

2  

9.  Физическая 

реабилитация в 

комплексном лечении 

беременных с 

железодефицитной 

анемией 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Физическое 

воспитание 

студентов 

творческих 

специальностей: 

Сб. науч. тр. под 

ред. Ермакова С.С. 

– Харьков: ХГАДИ 

(ХХПИ), 2002. - 

8  
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№7. - С. 72-79 

10.  Медицинский взгляд на 

особенности женского 

спорта 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Педагогіка, 

психологія та 

медико-біологічні 

проблеми 

фізичного 

виховання і спорту: 

Зб. наук. пр. за ред. 

Єрмакова С.С. – 

Харків: ХДАДМ 

(ХХПІ), 2002. - 

№21. - С. 92-97 

6  

11.  Санаторно-курортне 

лікування як один з 

напрямків фізичної 

реабілітації хворих з 

гінекологічною 

патологією 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Педагогіка, 

психологія та 

медико-біологічні 

проблеми 

фізичного 

виховання і спорту: 

Зб. наук. пр. за ред. 

Єрмакова С.С. – 

Харків: ХДАДМ 

(ХХПІ), 2002. - 

№28. – С. 16-22 

7  

12.  Раціональне харчування 

вагітної та роділлі у 

фізичній реабілітації в 

акушерстві 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Педагогіка, 

психологія та 

медико-біологічні 

проблеми 

фізичного 

виховання і спорту: 

Зб. наук. пр. за ред. 

Єрмакова С.С. – 

Харків: ХДАДМ 

(ХХПІ), 2003. - №5. 

- С. 28-37 

10  
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13.  Иглорефлексотерапия 

как метод лечения и 

реабилитации 

акушерско-

гинекологической 

патологии 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Український мед. 

альманах. – 2002. - 

Т.5, №5. - С. 146-

149 

4  

14.  Лечебная физкультура 

как неспецифический 

вид терапии в 

гинекологической 

клинике 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

ЛФК и массаж. – 

2003. - №4 (7). - С. 

23-26 

4  

15.  О проблеме «Женщина 

и спорт» как одном из 

направлений 

совершенствования 

системы спортивной 

тренировки женщин 

(стаття) 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Слобожанський 

наук.-спорт. вісник. 

– 2003. - С. 71-74  

4  

16.  Нетрадиционная 

терапия и реабилитация 

женщин в спорте  

 

тези Архив клинич. и 

эксперимент. 

медицины. – 2003. 

– Т.12, №2, 

приложение. – С. 

79 

1  

17.  Лікувальна фізична 

культура і вагітність 

(стаття) 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Сучасні аспекти 

військової 

медицини: Зб. наук. 

пр. Головного 

військ. клініч. 

госпіталю МО 

України: Київ, 

2003. – вип. 9. - С. 

268-275  

8 

/2 

Ліщук В.Д., 

Іванов С.В., 

Тимченко 

О.Г. 
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18.  Перспективы 

использования 

иммунологических 

методов в современной 

спортивной медицине 

при занятиях 

физической культурой 

и спортом 

 

тези Первый 

международный 

науч. конгресс 

«Спорт и 

здоровье»: 

Материалы 

конгресса (9-11 

сентября 2003 г.). – 

С.-Петербург, 2003. 

- С. 338-340 

3  

19.  Лечебная физкультура 

как метод реабилитации 

и профилактики 

акушерско-

гинекологической 

патологии 

 

тези Сучасні досягнення 

спортивної 

медицині, 

лікувальної 

фізкультури та 

валеології // IX 

міжнародна наук. – 

практ. конференція. 

– Одеса. 18-20 

вересня 2003. – 

Одеса: Одес. 

держ.мед. ун-т, 

2003. - С. 205-207 

3  

20.  Иммунологическая 

реактивность и 

здоровье спортсменов. 

Репродуктивная 

функция организма 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Педагогіка, 

психологія та 

медико-біологічні 

проблеми 

фізичного 

виховання і спорту: 

Зб. наук. пр. за ред. 

Єрмакова С.С. – 

Харків: ХДАДМ 

(ХХПІ), 2003. - 

№22. - С. 127-133 

7  

21.  Здоровье спортсменок – 

один из актуальных 

вопросов современной 

спортивной медицины 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Спортивная 

медицина. – 2003. - 

№1. - С. 5-12 

8 

/4 

Шахлина Л. 
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22.  Препараты 

аминокислот и их 

производных в 

спортивной медицине: 

реалии и перспективы. 

1. Кислоты 

глутаминовая, 

аспарагиновая, их 

производные, глицин 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Спортивная 

медицина. – 2003. - 

№1. - С. 68-78  

11 

/3 

Олейник С., 

Горчакова 

Н., Стеценко 

Ю., 

Павличенко 

П. 

23.  Нетрадиционные 

методы в лечении и 

профилактике 

экстрагенитальной 

акушерской патологии 

(тези) 

тези Тези доповідей 

учасників 

міжнародної наук.-

метод. конф. 

«Фізична 

реабілітація як 

напрям підготовки 

спеціалістів» (5-6 

лютого 2003 р.). – 

Київ: НУФВСУ, 

2003. - С. 27 

1  

24.  Состояние 

иммунологической 

реактивности организма 

спортсменок в 

современном спорте 

высших достижений 

 

тези VII 

международный 

науч. конгресс 

«Современный 

олимпийский спорт 

и спорт для всех»: 

Материалы конф. 

(24-27 мая 2003 г.). 

– Москва, 2003. – 

Т.2. - С. 189-190 

2  

25.  Физиотерапевтические 

методы в лечении 

гинекологической 

патологии 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Медицинская 

реабилитация, 

курортология и 

физиотерапия. – 

2003. - №2 (34). - С. 

31-34 

4  
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26.  Иммунологические 

методы в современной 

спортивной медицине 

 

тези Актуальные 

проблемы 

спортивной 

медицины и 

лечебной 

физкультуры: 

Материалы II 

Всероссийской 

науч. - практ. конф. 

(9-11 сентября 2003 

г.). – С.-Петербург, 

2003. – С. 135-137 

3  

27.  Иммунологическая 

реактивность 

спортсменок как одно 

из направлений 

современной 

спортивной медицины  

 

стаття у 

зарубіжно

му виданні 

Теория и практика 

физической 

культури. Научно-

практический 

журнал  

Российского 

Государственного 

университета 

физической 

культуры, спорта и 

туризма  №1. 2004.  

с. 16-20 

4  

28.  Гистоморфология 

органов иммуногенеза 

при  гиподинамии 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Педагогіка, 

психологія та 

медико- біологічні 

проблеми 

фізичного 

виховання і спорту. 

-2007.- №2. -С. 148-

150 

3  

29.  Принципи 

фармакологічної 

імунокорегуючої 

терапії сучасного 

спорту 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Педагогіка, 

психологія та 

медико- біологічні 

проблеми 

фізичного 

виховання і спорту. 

-2009.- №2. -С. 57-

61 

5  
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30.  Корекція 

функціонального стану 

організму спортсмена у 

сучасній спортивній 

медицині 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Педагогіка, 

психологія та 

медико- біологічні 

проблеми 

фізичного 

виховання і спорту. 

-2010.- №2. -С. 167-

170 

4 

/2 

Шкрептій 

Ю.М. 

31.  Здоров’я студентів і 

роль фізичного 

виховання у його 

забезпеченні 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Педагогіка, 

психологія та 

медико- біологічні 

проблеми 

фізичного 

виховання і спорту. 

-2011.- №5. -С. 98-

103. 

5  

32.  Формування понять 

здоров’я та здорового 

способу життя у 

процесі фізичного 

виховання студентів 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Спортивна 

медицина. — Київ, 

2011. — № 1-2. — 

С. 85-91. 

7  

33.  К проблеме 

формирования основ 

здорового образа жизни 

студентов в процессе 

физического 

воспитания 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Педагогіка, 

психологія та 

медико- біологічні 

проблеми 

фізичного 

виховання і спорту. 

-2011.- №2. -С. 127-

130. 

4 

/2 

Кашуба В.А. 

34.  Современные 

инновационные 

подходы к организации 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы по 

формированию 

здорового образа жизни 

студентов 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Слобожанський 

науково-

спортивний вісник. 

- 2011. - №4. -С. 28 

- 33. 

5  
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35.  Информатизация 

процесса физического 

воспитания в 

формировании 

здорового образа жизни 

студентов 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Физическое 

воспитание 

студентов, Харьков 

- 2011. - №6.-С. 

111-114. 

5  

36.  К вопросу 

использования 

информационных 

технологий в процессе 

физического 

воспитания 

студенческой молодёжи 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Слобожанський 

науково-

спортивний вісник. 

— Харків, 2011. — 

№ 4. — С. 157-163. 

6 

/2 

Кашуба В.А., 

Голованова 

Н.Л. 

37.  Двигательная 

активность и ее влияние 

на здоровье и 

продолжительность 

жизни человека 

( 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Физическое 

воспитание 

студентов. 

Харьков, 2011. — 

№ 4. —С. 79-83. 

4  

38.  Роль физического 

воспитания и спорта в 

ориентации студентов 

на здоровий образ 

жизни 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Физическое 

воспитание 

студентов. Харьков 

- 2011. - № 3. - C. 

94 - 98. 

5 

/3 

Кашуба В.А. 

39.  Оцінювання та аналіз 

складових здорового 

способу життя 

студентської молоді 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Педагогіка, 

психологія та 

медико-біологічні 

проблеми 

фізичного 

виховання і спорту. 

- 2012. - № 7. - С. 

59 - 65. 

6 

/2 

Кашуба В.А., 

Андреева 

Е.В. 
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40.  Современные подходы 

к здоровьесбережению 

студентов в процессе 

физического 

воспитания 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Физическое 

воспитание 

студентов. Харьков 

- 2012. - №5.-С. 50-

58. 

9 

/3 

Кашуба В.А., 

Андреева 

Е.В. 

41.  Оценка составляющих 

здорового образа жизни 

 

тези Международная 

научно-

практическая 

конфнренция по 

проблемам 

физической 

культуры и спорта 

государств- 

участников 

содружества 

независимых 

государств: в 4 ч. / 

Белорус. Гос. Ун-т 

физ. Культуры. 

Минск: БГУФК, 

2012. -Ч. З.-С. 168-

170. 

3  

42.  Сучасні підходи до 

формування здорового 

способу життя 

студентів 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Теорія і методика 

фізичного 

виховання і спорту. 

К.-2012. - №3. -С. 

52-56. 

5  

43.  Анализ использования 

здоровьесберегающих 

технологий в процес се 

физического 

воспитания 

студенческой молодежи 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Теория и методика 

физической 

культуры.  - 2012. - 

№1. - С. 73-81 

9 

/3 

Кашуба В.А., 

Андреева 

Е.В. 
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44.  An Increased Level 

Students Theoretical 

Knowlsdges for Building 

a Physical Fitness in the 

Process of Physical 

Education 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Молодіжний 

науковий вісник 

Волинського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки. 

Фізичне виховання 

і спорт: журнал. - 

Луцьк: Волин, нац. 

ун-т ім. Лесі 

Українки, 2012. - 

Вип. 8.-С. 25-27. 

3  

45.   Про необхідність 

здоров'язберігаючих 

технологій у процесі 

фізичного виховання 

студентської молоді 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Слобожанський 

науково-

спортивний вісник. 

- 2012. - № 2. - С. 

26 - 30. 

  

46.  Проблема дефицита 

двигательной 

активности 

студенческой молодежи 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Физическое 

воспитание 

студентов. - 2013. - 

№3. - с. 75-79. 

5  

47.  Характеристика стану 

здоров’я студентів 

вищих навчальних 

закладів 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Теорія і методика 

фізичного 

виховання і спорту. 

-2013.- №3. -С. 99-

105. 

6 

/3 

Рудницький 

О.П. 
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48.  An Increased Level 

Students Theoretical 

Knowlsdges for Building 

a Physical Fitness in the 

Process of Physical 

Education 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Молодіжний 

науковий вісник 

Волинського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки. 

Фізичне виховання 

і спорт: журнал. - 

Луцьк: Волин, нац. 

ун-т ім. Лесі 

Українки, 2013. - 

Вип. 8.-С. 25-27. 

3  

49.  К вопросу о снижении 

двигательной 

активности молодежи в 

процессе обучения в 

вузе 

 

стаття у 

зарубіжно

му 

виданні 

 

III Международная 

научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Университетский 

спорт: здоровье и 

процветание 

нации», Сборник 

публикаций, 21-22 

мая 2013 г., Рига 

(Латвия). - С. 127-

133. 

6  

50.  Информационные 

технологии и Internet- 

ресурсы в 

формировании 

здорового образа жизни 

студентов в процессе 

физического 

воспитания 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Молодіжний 

науковий вісник 

Волинського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки. 

Фізичне виховання 

і спорт: журнал. 

Луцьк: Волин, нац. 

ун-т ім. Лесі 

Українки, 2013. - 

Вип. 9. - С. 68-73. 

5 

/3 

Караватская 

М 

51.  К вопросу о качестве 

жизни и практико-

деятельностных 

компонентах, 

обеспечивающих 

здоровье студентов 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Теория и методика 

физ. культуры. — 

Алматы, 2013. — 

№ 1.- с.45-51  

6 

/3 

Андреева 

Е.В. 
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52.  Шляхи удосконалення 

організації фізичного 

виховання студентів 

вищих навчальних 

закладів 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 
Педагогіка,психоло

гія та медико- 

біологічні 

проблеми 

фізичного 

виховання і спорту. 

— Харків, 2013. — 

№ 12. — С. 94-101 

6  

53.  Проблема дефицита 

двигательной 

активности 

студенческой молодежи 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Физическое 

воспитание 

студентов. — 

Харьков, 2013. — 

№ 3, —С. 75-79. 

5  

54.  Перспективы 

применения сетевых 

электронных портфолио 

в формировании 

здорового образа жизни 

студенческой молодежи 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Молодіжний 

науковий вісник 

Східноєвропейсько

го нац. ун-ту ім. Л. 

Українки. Луцьк, 

2014. — Вип. 15. —

С. 35—41. 

7 

/4 

Герасименко 

С.,  

Федорова М. 

55.  Современные аспекты 

разработки и внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

физического 

воспитания 

студенческой молодежи 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Фіз. культура, 

спорт та здоров’я 

нації. — Вінниця, 

2014. — № 3 (56). 

— С. 312-319. 

8  

56.  Сравнительная 

характеристика 

составляющих качества 

жизни студентов 

Украины и России 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науковий часопис 

НПУ ім. М. П. 

Драгоманова. Сер. 

15: Науково- 

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури (Фізична 

культура і спорт). 

—- Київ, 2014. — 

2014. — Вип. 10 

5  
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(51). —С. 126-130 

57.  Actual issues of 

improving the process of 

student's physical 

education through the 

application of modem 

health-saving 

technologies 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Молодіжний 

науковий вісник 

Східноєвропейсько

го нац. ун-ту ім. Л. 

Українки. Луцьк, 

2014. — Вип. 14, —

С. 26-30. 

5  

58.  Про використання 

мережевих електронних 

портфоліо для 

мотивації студентської 

молоді до ведення 

здорового способу 

життя 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Молодіжний 

науковий вісник 

Східноєвропейсько

го нац. ун-ту ім. Л. 

Українки. Луцьк, 

2014. — Вип. 16. —

С. 74-79. 

6 

/3 

Герасименко 

С.,  

Федорова М. 

59.  Здоровьесберегающие 

технологии в процессе 

физического 

воспитания 

студенческой молодежи 

 

монографі

я 

К.: Саммит-книга, 

2014.  

296  

60.  Период полового 

созревания девочек, его 

роль в практике 

спортивной подготовки 

 

стаття у  

зарубіжн. 

виданні 

Известия Тульского 

государственного 

университета, 2014. 

– С.181 - 189. 

9 

/5 

Шахлина Л. 

Я.-Г. 

http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1463
http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1463
http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1463
http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1463
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61.  Формування ведучих 

органів та систем 

підлітків у 

пубертатному періоді 

розвитку їх організму 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науковий часопис 

НПУ 

ім. М. П. 

Драгоманов а. Сер. 

15: Науково- 

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури (Фізична 

культура і спорт). 

—- Київ, 2014. — 

2014. — Вип. 3 

(14). —С. 121-127. 

7 

/4 

Шахлина Л. 

Я.-Г. 

II. Наукові праці за профілем кафедри, 

опубліковані після захисту докторської дисертації 

62.  Об инновационных 

подходах к 

формированию 

здорового образа жизни 

студенческой молодежи 

процветание нации 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Университетский 

спорт: здоровье и 

процветание нации: 

материалы 

Международной 

науч. конф. 

студентов и 

молодых ученых 

(23-24 апреля 2015 

г.): в 2 т. / 

Поволжская 

ГАФКСиТ. – 

Казань, 2015. – Т. 1. 

– С.79 – 82. 

4  

63.  Вплив занять 

оздоровчою ходьбою на 

фізичний стан чоловіків 

другого зрілого віку  

стаття у 

фаховому 

виданні 

 Фізичне виховання, 

спорт і культура 

здоров'я у 

сучасному 

суспільстві. - 2015. - 

№ 3. - С. 187-190 

4 

/1 

Калитка С., 

Мацкевич Н., 

Рода О., 

Михалевський 

В.  

64.  Modern Viewpoint, 

Theoretical abd 

Metodological Aspects of 

Physical Rehabilitation 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Молодіжний 

науковий вісник 

Східноєвропейськог

о національного 

університету імені 

Лесі Українки.- 

2015.-№20.-С. 126-

130 

5 

/3 

Larysa 

Shakhlina, 

Borys Cogan 
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65.  Тенденции 

формирования 

здорового образа жизни 

современного молодого 

поколения 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова. 

Серія № 15. 

“Науково-

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури / Фізична 

культура і спорт /” 

36. наукових праць 

К.: вид-во НПУ 

імені 

М.П.Драгоманова, 

2015. – Випуск 9 

(64)15. – С. 89-91 

3 

/1 

Шкребтий 

Ю.М., 

Маслова Е.В. 

66.  Використання веб-

ресурсів у процесі 

фізичного виховання 

студентської молоді 

-  

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Спортивний вісник 

Придніпров'я, 

2015.-№2.- 69-75 

6 

/2 

Кашуба В.,  

Дудко М. 

67.  Із досвіду використання 

інформаційних 

технологій у процесі 

занять фізичним 

вихованням різних груп 

населення 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Молодіжний 

науковий вісник 

Східноєвропейськог

о національного 

університету імені 

Лесі Українки. – 

2016. – Вип. 21. – С. 

81 – 89 

9 

/5 

Кашуба В.А. 

68.  Об использовании 

современных 

здоровьеформирующих 

технологий в процессе 

физического 

воспитания 

студенческой молодежи 

 

тези Актуальні 

проблеми фізичного 

виховання, 

реабілітації, спорту 

і туризму 

Матеріали VI 

Міжнародної 

науково-практичної 

Запоріжжя 20-21 

жовтня 2016  

2  

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=18073521777297615562&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=18073521777297615562&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=18073521777297615562&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=18073521777297615562&btnI=1&hl=ru
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69.  Использование 

интерактивных методов 

информационных 

технологий для 

повышения уровня 

теоритических знаний 

студентов в процессе 

физического 

воспитания 

 

стаття у 

зарубіжн. 

виданні 

Материалы 

международного 

научного конгресса 

«Спорт.Олимпизм. 

Здоровье»  Том2, 5-

8 октября 2016 

Кишинев 

С.56-61 

6 

/3 

Маслова О.В. 

70.  Формування здорового 

способу життя 

молодого покоління у 

процесі фізичного 

виховання 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Теорія і методика 

фізичного 

виховання і спорту. 

– 2016. – № 2. – С. 

54 – 57 

4 

/2 

Ю. Шкребтій 

71.  Особенности 

изменений 

цитокинового статуса у 

спортсменов в 

зависимости от уровня 

физической нагрузки 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

 Спортивна 

медицина. – 2016. – 

№ 1. – С. 57 – 63. 

7 

/4 

Осадча О.І., 

Шматова О.О., 

 

72.  К вопросу 

использования 

современных 

оздоровительных 

технологий в процессе 

физической 

реабилитации 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науковий часопис 

[Національного 

педагогічного 

університету імені 

М. П. 

Драгоманова]. 

Серія 15 : Науково-

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури (фізична 

культура і спорт). - 

2016. - Вип. 3. - С. 

146-149. 

4  



 18 

73.  Сучасний стан та 

актуальні проблеми 

фізичної реабілітації в 

Україні 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова. 

Серія № 15. 

“Науково-

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури / Фізична 

культура і спорт / 

зб. наукових праць / 

за ред. Г. М. 

Арзютова. – К. : 

Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 

2016. – Вип. 2 

(69)16. – С. 84–88 

5  

74.   Cкандинавская ходьба 

- современное средство 

физической 

реабилитации  

стаття у 

фаховому 

виданні 

Вісник 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М. П. Драгоманова. 

Серія 15 : Науково-

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури (фізична 

культура і спорт).– 

2016. – Вип. 3 (72) . 

– С. 146 – 149 

4  

75.  The use of information 

technologies in physical 

education of student 

youth 

 

стаття у 

зарубіжно 

му 

виданні 

 

Stilna culturii FizicePag. 13-19 

(Chişinău, Moldova) 

№26(2).-2016,  

Р. 13-19 

7 

/4 

Kashuba Vitalii 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.15
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.15
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.15
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.15
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.15
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.15
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.15
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.15
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.15
https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/48003
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76.  Особливості 

функціональних 

порушень опорно-

рухового апарату дітей 

старшого дошкільного 

віку на сучасному етап 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М. П. Драгоманова. 

Серія 15 : Науково-

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури (фізична 

культура і спорт). - 

2017. - Вип. 8. - С. 

58-62. 

5 

/2 

Носова Н. Л., 

Коломієць Т. 

В. 

77.  Методологічні 

положення викладання 

екології фізичної 

культури і спорту як 

складової системи 

екологічної освіти у 

вишах фізичного 

виховання і спорту 

України 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М. П. Драгоманова. 

Серія 15 : Науково-

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури / фізична 

культура і спорт : 

зб. наук. праць. – 

Київ : Вид-во НПУ 

імені М. П. 

Драгоманова, 2017. 

– Вип. 9 (91). - С. 

121-125. 

5 

/2 

Циганенко, О. 

І. 

Першегуба, Я. 

В. 

 Склярова, Н. 

А. 

 Оксамитна, Л. 

Ф. 

78.  Сучасні підходи до 

оцінки рівня стану 

постави людини в 

процесі занять 

фізичними вправами 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Слобожанский 

науково-

спортивний вісник 

вісник. 2017; 25-26: 

С.104-109.  

 

6 

/23 

Носова Н., 

Коломієць Т. 

79.  Хроническое 

физическое 

перенапряжение 

системы иммунитета в 

состоянии 

перетренированности 

спортсмена   

стаття у 

фаховому 

виданні 

Спортивна 

медицина і фізична 

реабілітація: наук. 

журнал. – 2017. – № 

1. – С. 11-18. 

8 

/З 

Шахлина Л.С-

Г., 

Калитка С. В. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.15
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.15
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80.  Моделирование и 

интегрирование 

информационной среды 

формирования 

здорового образа жизни 

в образовательном 

процессе высших 

учебных заведениях 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науково-методичні 

основи 

використання 

інформаційних 

технологій в галузі 

фізичної культури 

та спорту : збірник 

наукових праць. – 

Харків : ХДАФК, 

2017. – С. 46-50. 

 

5 

/3 

Кашуба В.А. 

81.  Специфика проявлений 

анемического синдрома 

у спортсменов высокого 

класса  

стаття у 

фаховому 

виданні 

Спортивна 

медицина і фізична 

реабілітація: наук. 

журнал. – 2017. – № 

2. – С. 3 – 7. 

5 

/1 

Осадчая О.И., 

Шматова Е. А.,  

Маслова Е. В., 

Глуховский . 

П. В. 

82.  Організація та 

методологія підготовки 

здобувачів освітнього 

ступеня «магістр» 

спеціальність 017 

«фізична культура і 

спорт» спеціалізація 

«екологія спорту» 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Спортивна 

медицина і фізична 

реабілітація, - 

2017.- №1.  С.3-10 

8 

/3 

Імас Є.В.,  

Циганенко О.І.   

83.  К вопросу повышения 

эффективности 

физического 

воспитания 

занимающихся 

физическими 

упражнениями с 

использованием 

технологических 

инноваций  

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Молодіжний 

науковий вісник 

Східноєвропейськог

о національного 

університету ім. 

Лесі Українки. – 

2017. – Вип. 27. – С. 

46 – 52. 

7 

/2 

Кашуба В., 

Хабинец Т.,  

Лопацкий С. 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=18107033821128958374&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=18107033821128958374&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=18107033821128958374&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=18107033821128958374&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=18107033821128958374&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=18107033821128958374&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=18107033821128958374&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=18107033821128958374&btnI=1&hl=ru
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84.  Теоретико-методичні 

засади екологічної 

освіти у сфері фізичної 

культури і спорту 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науковий часопис 

зб. наук. пр.: / НПУ 

ім.М.П.Драгоманов

а; МОН України, – 

Київ, 2018. – Вип. 

9(103)18. – С. 60 – 

65. – Науково-

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури (фізична 

культура і спорт); 

Серія 18 

6 

/2 

Імас Є. В.,  

Циганенко О. 

І.,  

Маслова О. В. 

85.  Современное состояние 

процесса физического 

воспитания детей 

младшего школьного 

возраста: проблемы и 

пути их решения. 

 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Фізична культура, 

спорт та здоров’я 

нації: збірник 

наукових праць. 

2018 .- 5(24).- 

С.120-124. 

5 

/2 

Гончарова Н.,  

Бутенко Г. 

86.  Використання 

імітаційних методів при 

підготовці фахівців, 

діяльність яких 

пов’язана з небезпекою 

 

стаття  Сучасні тенденції та 

перспективи 

розвитку 

спеціальної 

військово- 

прикладної 

спрямованості 

фізичної підготовки 

та водолазної 

підготовки: тези 

наукового семінару 

(Київ, 20 квітня 

2018 р.) / 

Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського. - 

К.: НУОУ, 2018. – С. 

39-41 (- 100 с.) 

3 

/1 

Заплатинський  

В. М.,  

Семененко В. 

П.,  

Уряднікова 

І.В.  
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87.  Сучасні підходи до 

оцінки стану постави 

людини в процесі 

занять фізичним 

вихованням 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Фізичне виховання, 

спорт і культура 

здоров’я у 

сучасному 

суспільстві - Луцьк: 

СЄНУ 

ім.. Л. Українки, 

2017. - № 3 (25-26) 

– С. 296-302. 

3  

88.  Екологія спорту 

 

 

монографі

я 

К.: Національний 

університет 

фізичного 

виховання і спорту 

України, вид-во 

«Олімп. л-ра», 2018.  

256  

/66 

Імас Є. В.,  

Циганенко О. 

І., 

 Ярмолюк О. 

В.. 

89.  Новітні методологічні 

підходи до ландшафтно 

– екологічної оцінки 

спортивних 

гірськолижних 

комплексів 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науков. часопис 

Нац. педагогічн. у-

ту ім. М.П. 

Драгоманова. Серія 

15. «Науково-

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури/ Фізична 

культура і спорт». 

2018. – Вип. 

4(98)18. – С.76 – 79. 

 

4 

/2 

Імас Є. В., 

Циганенко О. 

І. 

90.  Теоретико-методичні 

засади екологічної 

освіти у сфері фізичної 

культури і спорту 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науков. часопис 

Нац. педагогічн. у-

ту ім. М.П. 

Драгоманова.; ред. 

О. В. Тимошенко; 

МОН України, НПУ 

ім. М. П. 

Драгоманова. – 

Київ, 2018. – Вип. 

9(103)18. – С. 60 – 

65. – (Науково-

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури (фізична 

культура і спорт); 

Серія 18) 

6 

/2 

Циганенко О. 

І.,  

Маслова О.В. 
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91.  Новітні методологічні 

підходи в оцінці 

екосистем спортивно – 

оздоровчих комплексів  

стаття у 

фаховому 

виданні 

Спорт. медицина і 

фізична 

реабілітація. – 2018. 

- №1. – С.37 – 46. 

 

12 

/4 

Циганенко О. 

І. ,  

Маслова О.В. 

92.  Неблагоприятные 

экологические факторы 

как причина 

оксидантного стресса 

спортсменов 

велосипедистов-

любителей 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науковий часопис 

Національного 

пед.університету ім. 

М.П. Драгоманова. 

Серія №15 

«Науково –

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури /Фізична 

культура і спорт. – 

2018.- Вип. 

9(103)18. - С.65 -69 

5 

/2 

Осадча О.І., 

Шматова О.О., 

Маслова О.В. 

93.  Особливості 

імунологічної адаптації 

під впливом значних 

фізичних навантажень 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Науковий часопис 

Національного 

педуніверситету ім. 

М.П. Драгоманова. 

Серія №15 

«Науково –

педагогічні 

проблеми фізичної 

культури /Фізична 

культура і спорт. – 

2018.- Вип. 

10(104)18.    - С.93-

98 

 

6 

/1 

Осадча О.І., 

Імас Є.В. 

Шматова О.О., 

Маслова О.В. 

94.  Ways of improving the 

efficiency of physical 

rehabilitation means for 

patients with generative-

distrophic diseases of 

adolescents 

Стаття  

у  базі 

Scopus 

Journal of Physical 

Education and Sport 

® (JPES), 

18(Supplement issue 

4), Art 287, pp. 1945 

- 1949, 2018 

4 

/1 

S. Afanasiev,  

T. Maykova,  

V.Kashuba 

et at 
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95.  Optimization of the 

processes of adaptation to 

the conditions of study at 

school as a component of 

health forming activities 

of primary school-age 

children 

Стаття  

у  базі 

Scopus 

Journal of Physical 

Education and Sport 

® (JPES), 18(4), Art 

377, pp.2515 - 2521, 

2018 

7 

/1 

V.Kashuba,  

O. Andrieva , 

 N.  

Goncharova et 

al  

96.  Mathematical model of 

high-skilled athlete’s 

immune system 

Стаття  

у  базі 

Scopus 

Journal of 

Automation and 

Information Sciences 

Volume 51, Issue 3, 

2019, Pages 56-67 

12/4 Aralova N.I.a, 

Shakhlina L.Y.-

G.b,   

97.  The model social 

psychological, biological  

aspects of forming the 

concept of «human 

health» among the 

different groups of 

population 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Матеріали V 

Міжнародної 

наукової 

конференція 

«Актуальні 

проблеми медіко-

біологічного 

забезпечення 

фізичної культури, 

спорту та фізичної 

реабілітації» 25-26 

квітня,  2019-С.257-

265, м. Харьков. 

9/4 Осадча О.І., 

Шматова О.О., 

Маслова О.В. 

98.  Питання щодо 

структури 

захворюваності 

студентів у процесі 

фізичного виховання 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Молодіжний 

науковий вісник 

Східноєвропейськог

о національного 

університету 

ім. Л. Українки. – 

Луцьк:  СЄНУ 

ім.. Л. Українки, 

2019. - № 35. – С. 

35-41. 

7/4 Осадча О.І., 

Шматова О.О., 

Маслова О.В. 

https://www2.scopus.com/sourceid/25497?origin=recordpage
https://www2.scopus.com/sourceid/25497?origin=recordpage
https://www2.scopus.com/sourceid/25497?origin=recordpage
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504166866&amp;eid=2-s2.0-85070419933
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506270486&amp;eid=2-s2.0-85070419933
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506270486&amp;eid=2-s2.0-85070419933
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99.  Корекція показників 

фізичного стану 

школярів сучасними 

засобами оздоровчо-

рекреаційного 

спрямування 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Молодіжний 

науковий вісник 

Східноєвропейськог

о національного 

університету 

ім. Л. Українки. – 

Луцьк:  СЄНУ 

ім.. Л. Українки, 

2019. - № 36. – С. 

80-85. 

6/3 Маслова О.В., 

Гопей М.М. 

100.  Modern aspects of the 

ecological culture 

implementation in the 

physical education 

process of different 

population groups 

Стаття  

у  базі 

Scopus 

Journal of Physical 

Education and Sport. 

– 2020. – Vol. 20. – 

P. 348-353. 

6/1 Maslova Olena, 

Rychok 

Tatiyana, 

Hopey 

Maksym, 

Tarnavskiy 

Artur an. оt. 

101.  Information technologies 

for substantiation of the 

optimal course of interval 

hypoxic training in 

practice of sports training 

of highly qualified 

sportswomen 

 

Стаття  

у базі 

Scopus 

Journal of 

Automation and 

Information Sciences 

, 2020, 52(2), 

стр.41–55 

 

14/5 Aralova N.I., 

 Shakhlina 

L.Y.G.,   

Kalytka S.V. 

 

102.  Спеціальність 

Громадське здоров’я у 

закладах вищої освіти 

України: перспективи і 

шляхи впровадження 

Стаття у 

фаховому 

виданні 

Спортивна 

медицина та 

фізична 

реабілітація, 

2019. —№ 2. — 

С. 8-12. 

5/2 Імас Є.В.,  

Маслова О.В., 

 Уряднікова 

І.В. 

103.  Громадське здоров’я: 

дискусійні питання, 

шляхи їх практичного 

вирішення 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Спортивна 

медицина і фізична 

реабілітація 1/2020, 

с. 3-9 

6/3 Дутчак М., 

Шахліна Л., 

Першегуба Я. 
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104.  Иммунная система 

организма женщины, ее 

особенности 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Спортивна 

медицина і фізична 

реабілітація 2/2020, 

с 7-15. 

8/2 Шахліна Л., 

Осадча О.,  

Коган Б. 

105.  Кіберспорт монографія К.: Національний 

університет 

фізичного виховання 

і спорту України, 

вид-во «Олімп. л-

ра»,2021, 601с. 

601/20 Імас Є.В., 

Борисова О.В., 

Шинкарук 

О.А., 

Футорний 

С.М.  та інш. 

106.  Теоретико-методичні 

основи корекційно-

профілактичних 

технологій у процесі 

занять оздоровчим 

фітнесом осіб зрілого 

віку с порушенням 

просторової організації 

тіла 

стаття у 

фаховому 

виданні 

Спортивна 

медицина і фізична 

реабілітація 2/2021, 

с. 65-73 

8/2 В.Кашуба, С. 

Афанасьєв, 

Ю. Руденко, Л. 

Ярмолинський 

107.  Адаптація дітей 

середнього шкільного 

віку до умов 

дістанційного навчання 

у процесі фізичного 

виховання  

стаття у 

фаховому 

виданні 

Спортивна 

медицина і фізична 

реабілітація 2/2021, 

с. 73-78 

5/2 О. Маслова, Є. 

Імас, Л. 

Шахліна, С. 

Футорний, Т. 

Коломієць, А. 

Утвенко 

108.  Methodological aspects 

of health formation for 

the practice of adaptive 

physical education in 

school-children taking 

into account the 

endoecological factors. 

Стаття  

у базі 

Scopus 

Sport Mont, 19 (S2), 

207-212. doi: 

10.26773/smj.210935 

6/2  Maslova, O.,  

Kolomiiets, T.,  

.Vasylchenko, 

L., Hopei, M. 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215221463
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57282443600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223154927
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223154927
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IV. Основні навчально-методичні роботи за період науково-педагогічної 

діяльності 

 

109. 1 Медична рецептура. 

Навчальний посібник 

(рекомендовано 

Міністерством освіти 

і науки України як 

навч. посібник для 

студентів ВНЗ, які 

навчаються за 

напрямом “Фізичне 

виховання і спорт”) 

підручник Київ: НУФВСУ,  

Олімпійська 

література, 2003. 

204 

/40 

 

Олійник С.А., 

Горчакова 

Н.О.,  

Кізяєв С.В., 

Гудивок Я.С. 

110.  Здоровьесберегающи

е технологии в 

процессе 

физического 

воспитания 

студенческой 

молодежи 

 

монографія К.: Саммит-книга, 

2014.  

296  

111.  Спортивная 

медицина: 

учебник для 

студентов высших 

учебных заведений  

підручник К.:Наукова 

думка,2016 

452 

/90 

Шахлина    

Л. Я.-Г.,  

Коган Б.Г., 

Терещенко 

Т.А., 

Тищенко В.П. 

112.  Спортивна медицина: 

підручник для 

студентів закладів 

вищої освіти 

фізичного виховання 

і спорту 

підручник К.: Національний 

університет 

фізичного 

виховання і спорту 

України, вид-во 

«Олімп, л-ра», 

2018. 

424 

/85 

Шахліна  

Л. Я.-Г.,  

Коган Б.Г., 

Терещенко 

Т.О., 

Тищенко В.П. 
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113.  Екологія спорту 

 

 

монографія К.: Національний 

університет 

фізичного 

виховання і спорту 

України, вид-во 

«Олімп. л-ра», 

2018.  

256  

/66 

Імас Є. В.,  

Циганенко О. 

І., 

Ярмолюк О. В. 

114.  Кіберспорт монографія К.: Національний 

університет 

фізичного 

виховання і спорту 

України, вид-во 

«Олімп. л-ра», 

2021. 

601/20 Імас Є.В., 

Борисова О.В., 

Шинкарук 

О.А., 

Футорний 

С.М.  та ін. 
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