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Прізвища співавто-

рів 

1 2 3 4 5 6 

1. Аспекты совершенствования 

технической подготовки пры-

гунов в длину 

 

друкований 

Наука в олимпийском спорте. – 

1998. - №3. – С. 30-36. 

 

6 стр. 

 

В. Бобровник 

2. Біомеханічний контроль швид-

кісно-силової підготовленості 

кваліфікованих стрибунів, які 

спеціалізуються у потрійному 

стрибку 

 

 

друкований 

Теорія і методика фізичного ви-

ховання і спорту. – 2000. - №1. – 

С. 18-23. 

 

 

6 стр. 

 

 

- 

3.  Педагогический контроль в 

скоростно-силовой подготовке 

квалифицированных прыгунов 

тройным прыжком 

 

друкований 

Физическое воспитание студен-

тов творческих специальностей: 

Сб. науч. тр. под ред. Ермакова 

С.С. . – Харьков: ХХПИ, 2000. - 

№3. – С. 6-9. 

 

 

4 стр.  

 

 

 

-  

4. Изменение упруговязких 

свойств скелетных мышц у 

прыгунов тройным прыжком в 

годичном тренировочном цикле 

 

 

друкований 

 

Педагогіка, психологія та меди-

ко-біологічні проблеми фізично-

го виховання і спорту: Зб. накук. 

пр. під ред. Єрмакова С.С.. – Ха-

рків: ХХПІ, 2000. - №14. – С. 24-

30. 

7 стр. 

 

 

- 

5.  Адаптація членів збірної ко-

манди України з легкої атлети-

ки до умов змагань VIII чемпі-

онату світу 2001 року (Едмон-

тон, Канада) 

 

 

друкований 

 

Методичні рекомендації. – К.: 

Нора-прінт, 2001. – 28 с. 

28 стр. 

В. Бобровник 

О. Єременко 

О. Фесина 

О.Козлова 

Ю. Бондарєв 

Г. Гризун 

С. Бобровник 

І. Хмельницька 

6. Формування рухового потенці-

алу стрибунів у довжину на 

етапах попередньої і спеціалі-

зованої базової підготовки (11-

16 років) 

 

 

друкований 

 

Навчальний посібник. – К.: Нора-

прінт, 2001. – 38 с. 38 стр. 

В. Бобровник 

І. Кшижинська 

В. Жураковський 

О. Козлова 

О. Єременко 

7. Современная технология конт-

роля в прыжковых дисципли-

нах лёгкой атлетики 
друкований 

Наука в олимпийском спорте. – 

2004. – №1. – С. 137–150. 
13 стр. 

В. Бобровник 

Е. Козлова  

И. Хмельницкая  

А. Ерёменко  

В. Коробенко 

В. Николайчук 

8. Особенности биомеханической 

структуры соревновательной 

деятельности в прыжках в вы-

соту у мужчин 

друкований 
Наука в олимпийском спорте. – 

2004. – №2. – С. 123–128. 
6 стр. 

В. Бобровник 

Е. Козлова  

И. Хмельницкая 

9. Контроль технической подго-

товленности квалифицирован-

ных прыгунов тройным прыж-

ком с разбега на этапе макси-

мальной реализации индивиду-

альных возможностей 

друкований 

Педагогіка, психологія та меди-

ко-біологічні проблеми фізично-

го виховання і спорту: Зб. накук. 

пр. під ред. Єрмакова С.С.. – Ха-

рків: ХДАДМ, 2005. –  №18. –    

С. 65–79. 

14 стр. – 

10. Совершенствование техничес-

кого мастерства прыгунов в 

длину с разбега друкований 

Олімпійський спорт і спорт для 

всіх: ІХ міжнародний науковий 

конгрес. – Київ (Україна), – 2005. 

- С. 253. 

1 стр. 
В.А. Коробенко 

А.А. Шутько 

11. Контроль технической подго-

товленности квалифицирован-

ных прыгунов тройным прыж-

ком с разбега на этапе макси-

друкований 

Физическое воспитание студен-

тов творческих специальностей: 

сб. науч. тр. под ред. проф. С.С. 

Ермакова. – Харьков: ХГАДИ 

14 стр. – 
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Прізвища співавто-

рів 

мальной реализации индивиду-

альных возможностей 

(ХХПИ), 2006. – № 5. – С. 3–16. 

12. Совершенствование структуры 

технической подготовленности 

прыгунов в длину высокой ква-

лификации 
друкований 

Педагогіка, психологія та меди-

ко-біологічні проблеми фізично-

го виховання і спорту: Зб. накук. 

пр. під ред. С.С.  Єрмакова. – 

Харків: ХДАДМ, 2007. –  №3. –    

С. 59–65. 

7 стр. – 

13. Динамика показателей структу-

ры технической подготовлен-

ности прыгунов в длину с рос-

том спортивной квалификации 
друкований 

Педагогіка, психологія та меди-

ко-біологічні проблеми фізично-

го виховання і спорту: Зб. накук. 

пр. під ред. С.С. Єрмакова. –  

Харків: ХДАДМ, 2007. –  №7. –    

С. 70–74. 

5 стр. Коробенко В.А. 

14. Динамика показателей техниче-

ской подготовленности прыгу-

нов в длину в процессе повы-

шения квалификации спорт-

сменов 

друкований 

Современный олимпийский 

спорт и спорт для всех: ХІ меж-

дународный научный конгресс. – 

Минск (Беларусь): БГУФК, 2007. 

– Ч. 1. – С. 133–136. 

4 стр. Коробенко В.А. 

15. Динамика скоростно-силовой 

подготовленности высококва-

лифицированных прыгунов 

тройным в годичном трениро-

вочном цикле 

друкований 

Педагогіка, психологія та меди-

ко-біологічні проблеми фізично-

го виховання і спорту:  накук. 

монографія за ред. С.С.  Єрмако-

ва. – Харків: ХДАДМ, 2008. –  

№7. –  С. 66–70. 

5 стр. – 

16. Эволюция структуры планиро-

вания годичной подготовки в 

легкоатлетических прыжках 
друкований 

Педагогіка, психологія та меди-

ко-біологічні проблеми фізично-

го виховання і спорту:  накук. 

монографія за ред. С.С.  Єрмако-

ва. – Харків: ХДАДМ, 2008. –  

№8. – С. 72–79. 

8 стр. 
Коробенко В.А.  

Євтушевська Н.Ю. 

17. Контроль швидкісно-силової 

підготовленості стрибунів пот-

рійним у річному тренувально-

му циклі 

друкований 

Теорія і методика фізичного ви-

ховання і спорту. –  2009. – № 1. 

– С. 13 – 16. 

4 стр. – 

18. Соотношение средств подгото-

вки прыгунов тройным прыж-

ком в течение года друкований 

Олімпійський спорт і спорт для 

всіх: ХІV міжнародний науковий 

конгрес. – Київ (Україна), – 2010. 

- С. 251. 

1 стр. 
В.А. Коробенко 

 

19. Биомеханические показатели 

техники отталкивания в прыж-

ке в длину и их динамика с рос-

том спортивной квалификации 

друкований 

Sportul olimpic si sportul pentru 

toti: XV congresului stiintific inter-

national. – Chişinǎu (Republica 

Moldova), 2011. - С. 314 – 318. 

4 стр. Євтушевская Н.Ю. 

20. Динаміка обсягу змагальної 

практики та засобів тренування 

стрибунів у довжину та потрій-

ним у процесі багаторічної під-

готовки 

друкований 

Педагогіка, психологія та меди-

ко-біологічні проблеми фізично-

го виховання і спорту:  наук. мо-

нографія за ред. С.С.  Єрмакова. 

– Харків: ХДАДМ, 2012. –  №12. 

– С. 123–126. 

4 стр. Совенко С.П. 

21. Структура та зміст багаторічної 

підготовки стрибунів у довжи-

ну та потрійним 
друкований 

Педагогіка, психологія та меди-

ко-біологічні проблеми фізично-

го виховання і спорту:  наук. мо-

нографія за ред. С.С.  Єрмакова. 

– Харків: ХДАДМ, 2013. –  №2. – 

С. 70–74. 

5 стр. Совенко С.П. 

22. Методичні рекомендації до 

практичних занять з дисциплі-

ни «Теорія та методика викла-

дання легкої атлетики». Модуль 

«місце загальнопідготовчих та 

спеціальних вправ у процесі 

друкований 

Методичні рекомендації. – К.: 

Друк ФОП Бабієнко Ю.А., 2013. 

– 36 с. 

36 стр. 

Самоленко Т.В. 

Сітнікова Н.С. 

Криворученко О.В. 
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Прізвища співавто-

рів 

багаторічної підготовки спорт-

сменів легкоатлетів» 

23. Скоростно-силовая подготовка 

квалифицированных прыгунов 

в длину 
друкований 

Фізична культура, спорт та здо-

ровʼя нації:  збірник наук. праць. 

– Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 

2014. –  №17. – С. 70–74. 

5 стр. Камперо Е. 

24. Рационализация техники выпо-

лнения отталкивания в прыж-

ках в длину с помощью совре-

менных компьютерных систем 

друкований 

Олимпийский спорт и спорт для 

всех: ХVІІІ международный нау-

чный конгресс. – Алматы (Казах-

стан): КАСТ, 2014. – Т. 1. – С. 

83–86. 

4 стр. Евтушевская Н.Ю. 

25. Построение тренировочного 

процесса квалифицированных 

спортсменов, специализирую-

щихся в марафонском беге 

друкований 

Олимпийский спорт и спорт для 

всех: ХVІІІ международный нау-

чный конгресс. – Алматы (Казах-

стан): КАСТ, 2014. – Т. 1. – С. 

90–92. 

3 стр. 
Беца Н.Н. 

Домарадская А.Г. 

26. Динамика показателей техники 

прыжка в длину в процессе по-

вышения квалификации спорт-

сменов 

друкований 

Молодь та олімпійський рух: VІІІ 

міжнародна наукова конференція 

молодих учених. – Київ 

(Україна): НУФВСУ, 2015. – С. 

93–95. 

3 стр. − 

27. Контроль підготовленості 

бігунів-марафонців під час тре-

нувального процесу друкований 

Молодь та олімпійський рух: VІІІ 

міжнародна наукова конференція 

молодих учених. – Київ 

(Україна): НУФВСУ, 2015. – С. 

62–63. 

2 стр. Беца Н.М. 

28.  Современные проблемы скоро-

стно-силовой подготовки высо-

коквалифицированных бегунов 

на короткие дистанции 

друкований 

Молодь та олімпійський рух: VІІІ 

міжнародна наукова конференція 

молодих учених. – Київ 

(Україна): НУФВСУ, 2015. – С. 

81–82. 

2 стр. Камперо. Э. 

29. Основы совершенствования 

технического мастерства спорт-

сменов высокой квалификации 

в соревновательных упражне-

ниях легкой атлетики друкований 

Науковий часопис Національного 

університету ім. М.П. Драгома-

нова  Серія № 15.«Науково-

педагогічні проблеми фізичної 

культури (Фізична культура і 

спорт)»: зб. наук. праць / за ред. 

Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во 

НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. 

–  Випуск 3 (72) .  –  С. 16–22.                         

7 стр. 
Бобровник В.И. 

Евтушевская Н.Ю. 

30. Удосконалення технічної майс-

терності висококваліфікованих 

спортсменів у легкій атлетиці 

друкований 
Теорія і методика фізичного вихо-

вання. – 2016. – № 3. – С. 12–20. 
9 стр. – 

31. Современные проблемы совер-

шенствования технического 

мастерства высококвалифици-

рованных спортсменов в легкой 

атлетике 

друкований 

Педагогіка, психологія та меди-

ко-біологічні проблеми фізично-

го виховання і спорту:  наук. мо-

нографія за ред. С.С.  Єрмакова. 

– Харків: ХДАДМ, 2016. –  № 2. 

– С. 70–74. 

5 стр. – 

32. Теоретико-методические осно-

вы совершенствования техни-

ческого мастерства спортсме-

нов высокой квалификации в 

соревновательных упражнениях 

легкой атлетики 

 
Мир спорта (Беларусь). – 2017. – 

№ . – С. 
 

Бобровник В.И. 

Евтушевская Н.Ю. 

33. Особливості темпо-ритмової 

стрктури бігу найсильніших 

спринтерів світу 
друкований 

Науковий часопис Національного 

університету ім. М.П. Драгома-

нова  Серія № 15.«Науково-

педагогічні проблеми фізичної 

культури (Фізична культура і 

спорт)»: зб. наук. праць / За ред. 

6 стр. 
Камперо Е. 

Соколов В. 
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Прізвища співавто-

рів 

О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во 

НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. 

–  Випуск 5 (87)17.  –  С. 53–58.                         

34. Еволюція структури плануван-

ня річного тренувального мак-

роциклу у марафонському бігу 

друкований 

Науковий часопис Національного 

університету ім. М.П. Драгома-

нова  Серія № 15.«Науково-

педагогічні проблеми фізичної 

культури (Фізична культура і 

спорт)»: зб. наук. праць / За ред. 

О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во 

НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. 

–  Випуск 9 (91)17.  –  С. 43–49. 

7 стр. Беца Н.М. 

35. Структура и содержание техни-

ческой и скоростно-силовой 

подготовки квалифицирован-

ных бегунов на короткие дис-

танции в годичном трениро-

вочном цикле 

друкований 

Науковий часопис Національного 

університету ім. М.П. Драгома-

нова  Серія № 15.«Науково-

педагогічні проблеми фізичної 

культури (Фізична культура і 

спорт)»: зб. наук. праць / За ред. 

О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во 

НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. 

–  Випуск 9 (91)17.  –  С. 50–56. 

7 стр. Камперо Э. 

 


