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Співавтори  

1  2  3  4  5  6  

І. Наукові та науково-методичні роботи,   

надруковані до захисту кандидатської дисертації  

1.  Особливості психофізіологічних 

властивостей акробатів на етапі 

спеціалізованого відбору   

(Стаття)  

Друк  МатеріалиVІІІ відкритої 

науково-методичної 

конференції студентів 

факультету СМ та ФР. — 

К; 2005. — С. 28 – 34.  

7    

2.            

3.   (Фахове видання)  Друк        

4.  Функциональноесостояниепоясн

ичногоотделапозвоночникаверх

нихакробатов  

(Тези)  

Друк  МатериалиХІІмеждунаро

дногонаучногоконгресса«

Современныйолимпийски

йспорт и спорт длявсех». 

– 

М.:Физическаякультура,  

2008. – Том 2. С.334-335  

1    

5.  До питання наявності 

специфічних пошкоджень та 

захворювань опорно-рухового 

апарату акробатів високої 

кваліфікації  

(Стаття)  

Друк  Сучасні проблеми 

розвитку теорії та 

методики гімнастики:зб. 

наук. матеріалів. – Львів, 

2006. –Вип. 7. – С. 49-54   

6  Ю.М.Салямін  

6.  Травматизм у спорті: специфічні 

пошкодження та захворювання 

опорно-рухового апарату 

акробатів високої кваліфікації  

(Фахове видання)  

Друк  Спортивна медицина. – 

2007. – №2. С.73-76.  

  

4  Ю.М.Салямін   

7.  Электронейромиографическийко

нтроль воздействия 

электротерапевтического 

аппарата «CeragemMasterCGM» 

на позвоночник спортсменов  

(Фахове видання)  

Друк  Спортивна медицина. – 

2008. – №2. С.125-129.  

  
  

5  В.Н. Ильин,   

Е.В. Колосова, 

С.О.Вилачев  

  

8.  Функціональний стан 

поперекового відділу хребта 

верхніх акробатів  

(Фахове видання)  

Друк  Теорiяiметодика 

фiзичного 

вихованняiспорту. – 2011. 

– №1. С.47-50.  

4    

9.  Адаптациясистемыпозвоночника

кспецифическимнагрузкамвспор

тивнойакробатике  

(Фахове видання)  

  

Друк  ВісникЧернігівського 

національного педа-

гогічногоуніверситету 

іменіТ.Г.Шевченка. 

Серія: Педагогічні науки. 

5    



Фізичне виховання та 

спорт. – 2012. – випуск 

102, том І. – С. 251-255.  

10.  Профилактика функциональных 

нарушений позвоночника путем 

ликвидациипостнагрузочныхизм

енений в опорно-двигательном 

аппарате верхних акробатов  

(Фахове видання)  

Друк  Педагогика, психология и 

медико-биологические 

проблемы физического 

воспитания и спорта.–

 2012. – №12. – С. 75-79.  

  

5    

11.  Совершенствование процесса 

подготовки акробатов путем 

профилактики функциональных 

нарушений позвоночника  

(Фахове видання)  

Друк  Вісник Запорізького 

національного 

університету.Серія: 

фізичне виховання та 

спорт– 2012. – №4(10). – 

С. 171-182.   

  

12    

12.  Функциональноесостояние 

поясничного отдела 

позвоночника верхних 

акробатов  

(Тези)  

Друк  Матеріали ІV  

міжнародної науково-

практичної конференції 

«Актуальні проблеми 

фізичного виховання, 

реабілітації, спорту та 

туризму», (Запоріжжя, 

18-19 жовтня 2012р.). – 

Запоріжжя., – 2012. – 

С.90  

1    

            

ІІ. Наукові та науково-методичні роботи,   

надруковані після захисту кандидатської дисертації  

13.  

Превентивна реабілітація юних 

акробатів з функціональними 

порушеннями хребта  

(Фахове видання)  

Друк  НауковийчасописНПУім.

М.П.Драгоманова.Серія 15 

науково-педагогічні 

проблеми фізичної 

культури - 2013. - Випуск 

5 (30) 13. – С. 49-54.  

  В. Ильин, 

М. Филлипп

ов  

14.  

  
Профилактика функциональных 

нарушений  

позвоночника юных акробатов  

(Провідневиданняіноземнихде

ржав)  

Друк  Ульяновский медико-

биологический  журнал.–

 2014. – №1. – С. 97-103.  

  В.Ильин, 

М.Филлипп

ов  

15.  Ліквідаціяпіслятренувальнихзмі

н в опорно-

руховомуапаратіакробатів, як 

основа попередження 

функціональних порушень 

хребта  

(Фахове видання)  

  

Друк  ВісникЧернігівського 

національного 

педагогічного 

університету 

іменіТ.Г.Шевченка. Серія: 

Педагогічні науки. 

Фізичне виховання та 

спорт.  

– 2014. – випуск 102, том 

І. – С. 251-255.  

    

16.  Особенности формирования 

«рабочей 

Друк  

  
Актуальные вопросы 

развития физической 

    



осанки»занимающихсяспортивн

ыми видами гимнастики  

(Провідневиданняіноземнихде

ржав)  

культуры и массового 

спорта на 

современномэтапе.Матери

алы Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным участием, 

посвященной 90-летию 

Н.Н. Тарского Республика 

Саха (Якутия), с. 

Намцы,Чурапчинскийгосу

дарственный институт 

физической культуры и 

спорта, 11 июля2014 г. – 

С. 307-312.  

17  Зміни сегментарного апарату 

хребта юних акробатівпід 

впливом тренувальних 

навантажень  

(Фахове видання)  

Друк  Фізіологічний журнал.   

- Т. 6. - № 3. – 2014. – С. 

160-161  

  В.Ильин, 

М.Филлипп

ов  

18  Рабочаяосанкакакосноватехниче

скойподготовкизанимающихсяс

портивнымивидамигимнастики  

(Провідневиданняіноземнихде

ржав)  

Друк  Современный 

олимпийский спорт и 

спорт для всех: 

мат.XVIIIМеждунар. науч. 

конгресса –Казахстан  

2014. – Т. 1. – С. 417-421  

  

    

19  Формування мотивації 

спортсменів, які спеціалізуються 

у командних та індивідуальних 

видах спорту  

(Фахове видання)  

Друк  НауковийчасописНПУім.

М.П.ДрагомановаСерія 15 

науково-педагогічні 

проблеми фізичної 

культури/  

2014, Випуск 10 (51) 14.- 

С.105-110  

  СалямінЮ.

М., Гринь 

О.Р.,  

20  Функциональная 

характеристика  Н-рефлекса и 

М-ответа у 

акробатов,испытывающих  боли 

в поясничном  отделе 

позвоночника  

(Провідневиданняіноземнихде

ржав)  

Друк  Вестник Северного 

(Арктического) 

федерального 

университета.Серия «Мед

ико-биологические 

науки».– 2014. – №1. – С. 

53-59.  

  В.Ильин, 

М.Филлипп

ов  

21  Совершенствование 

тренировочного процесса 

акробатов путем 

ликвидациипостнагрузочныхизм

енений в опорно-двигательном 

аппарате верхних партнеров   

(Фахове видання)  

  

Друк  НауковийчасописНПУім.

М.П.ДрагомановаСерія 15 

науково-педагогічні 

проблеми фізичної 

культури.   

– 2015, Випуск – 10 (65) 

15. С. – 92-96.  

  

  Ю.М.Салямі

н  

22  Профилактикафункциональныхн

арушенийпозвоночникаакробато

Друк  Современные проблемы и 

перспективы развития 

    



внаосновеоптимальногоразвития

гибкости   

(Провідневиданняіноземнихде

ржав)  

системы подготовки 

спортивного резерва в 

преддверии XXXI 

Олимпийских игр в Рио-

Де-Жанейро», Казань, 

2015. – С.  

23  Програма оптимального 

розвитку гнучкості акробатів 

для попередження 

функціональних порушень 

хребта верхніх партнерів  

Друк  НауковийчасописНПУім.

М.П.ДрагомановаСерія 15 

науково-педагогічні 

проблеми фізичної 

культури. – 2015.Випуск – 

10 (65) 15. С. – 90-98.  

  

  Ю.М.Салямі

н  

24  Особенности поддержания 

заданной позы тела акробатов, с 

учетом специфики их 

функциональных обязанностей  

Друк  НауковийчасописНПУім.

М.П.ДрагомановаСерія 

15   

– 2016, Випуск –. С. –.  

  В.Д. 

ДенисенкоО

.В.  

Колосова  

  

25  Вплив рівня 

розвиткукоординаційних 

якостейакробатівна успішність 

навчання акробатичним   

вправам на етапі попередньої 

базової підготовки  

  

Друк  НауковийчасописНПУім.

М.П.ДрагомановаСерія 15 

науково-педагогічні 

проблеми фізичної 

культури. – 2016.Випуск –  

  В.Д. 

Денисенко,  

Ю.М.Салямі

н  

26  Програма оптимального 

розвитку гнучкості акробатівз 

урахуванням їх функціональних 

обов’язків   

Друк  збірникнауковихпраць«Фіз
ичнакультура, спорт 
таздоров’янації»  

    

1  2  3  4  5  6  

ІІІ. Навчально-методичні роботи за період науково-педагогічної діяльності.  

27  Методичні рекомендації з 

дисципліни «Теорія та методика 

викладання тренерської 

діяльності в обраному виді 

спорту (спортивна акробатика) 

для самостійної підготовки 

студентів 1 курсу  

Друк  - К.: «Науковий світ», 

2015. – 25с.  

  СалямінЮ.М.  

28  Методичні рекомендації з 

дисципліни «Теорія та методика 

викладання тренерської 

діяльності в обраному виді 

спорту (спортивна акробатика) 

для самостійної підготовки 

студентів 2 курсу  

Друк  - К.: «Науковий світ», 

2015. –18с.  

  Салямі 

 


