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№ 

п/п 
Назва 

Видавництво, журнал 

(назва, номер, рік) чи 

номер авторського 

свідоцтва 

Кіл-ть 

друк-них 

сторінок 

Прізвища 

співавторів 

1 

Рrevention and 

Correction of the Foot 

Supporting-Spring 

Qualities Disorder of 

Young Basketball 

Players 

Молодіжний науковий 

вісник Волинського 

національного 

університету ім. Лесі 

Українки. – «Фізичне 

виховання і спорт». 

2012;7.95-7.  

4 K. Sergiyenko 

2 

Технологія 

профілактики 

порушень опорно-

ресорних 

властивостей стопи 

юних баскетболістів 

Молодіжний науковий 

вісник 

Східноєвропейського 

національного 

університету ім. Лесі 

Українки.2013;10. 99-

105 

6 _ 

3 

Профилактика 

нарушений опорно-

рессорных свойств 

стопы 

баскетболистов на 

начальном этапе 

многолетней 

тренировки 

Probleme actuale 

privind perfectionarea 

sistemului de invatamint 

in domeniul culturii 

fizice Materialele 

conferintei stintifice 

intermationale 2013 noi 

8-9.Сhisinau: USEFS, 

(Молдова).2013.Р. 

461-4. 

4 Сергіенко К. 

4 

Теоретичний аналіз 

проблеми деформації 

стопи юних 

спортсменів 

Молодіжний науковий 

вісник 

Східноєвропейського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки. 

Фізичне виховання і 

спорт . 2013.11.78-82. 

5 _ 

5 

Оцінка ефективності 

технології 

профілактики 

плоскостопості в 

юних баскетболістів 

Молодіжний науковий 

вісник 

Східноєвропейського 

національного 

університету імені 

4 _ 



Лесі Українки. 

Фізичне виховання і 

спорт .2013.12. 90-4 

6 

Биомеханические 

особенности опорных 

взаимодействий 

юных баскетболистов 

в зависимости от 

высоты продольного 

свода стопы 

Материалы 1 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы экологии и 

здоровья человека». 

Череповец. 2013.140-3 

4 Сергіенко К. 

7 

Сучасні підходи до 

аналізу особливості 

взанмодії між стопою 

і опорою під час гри 

в баскетбол 

Теорія і методика 

фізичного вихованяя і 

спорту.2013.2.122-7. 6 - 

8 

Особенности 

силовых 

взаимодействий 

между стопой и 

опорой при 

выполнении 

специальных тестов 

юными 

баскетболистами 

 

Педагогіка, 

психологія та медико-

біологічні проблеми 

фізичного виховання і 

спорту.2013.12: 82-6. 

5 _ 

9 

Біомеханічна 

характеристика 

взаємодій між 

стопою і опорою в 

процесі гри у 

баскетбол 

Сучасні фітнес-

технології у 

фізичному вихованні 

студентів: Матеріали 

2-Ї Міжнародної 

науково-практичної 

конференції студентів, 

аспірантів і молодих 

учених. 

2013 Квіт 18-19; т.1. с. 

111-2  

2 Сергіенко К. 

10 

Оценка мотивации к 

занятиям 

баскетболом 

студентов не 

физкультурных вузов 

Министерство 

образования и науки 

Республики Казахстан 

международная 

4 Жирнов О. 



ассоциация 

университетов 

физической культуры 

и спорта Казахская 

академия спорта и 

туризма.18-ый 

международный 

научный конгресс 

олимпийский спорт и 

спорт для всех. 2014. 

Т.2.с.181-4. 

11 

Профілактика 

плоскостопості у 

юних баскетболістів 

Сучасні біомеханічні 

та інформаційні 

технології у 

фізичному вихованні і 

спорті: Матеріали 5-ї 

Всеукраїнської 

електронної 

конференції .Київ, 18 

травня 2017.с.40-2. 

2 
Сергіенко К. 

Усичеко В. 

12 

Профілактика 

порушень опорно-

ресорних 

властивостей стопи 

юних баскетболістів 

Молодь та 

олімпійський рух: 

Збірник тез доповідей 

X Міжнародної 

конференції, 24-25 

травня 2017 року 

[Електронний ресурс]. 

К., 2017.с.317-9 

3 Усичеко В. 

13 

Профілактика 

опорно-ресорних 

властивостей стопи 

баскетболістів на 

начальному етапі 

багаторічної 

підготовки 

Інноваційні та 

інформаційні 

технології у фізичній 

культурі, спорті, 

фізичній терапії та 

ерготерапії: Матеріали 

1-й Всеукраїнської 

електронної науково-

практичної 

конференції з 

міжнародною участю 

(Київ, 19 квітня 2018 

р.) / під заг. ред. О.А. 

3 
Сергіенко К. 

 



Шинкарук. – К.: 

НУФВСУ, 2018.с. 29-

31 

14 

Біомеханічні 

характеристики 

опорно-ресорних 

властивосте стопи 

юнаків, які 

займаються та 

незаймаються 

спортом   

Проблеми активізації 

рекреаційно-

оздоровчої діяльності 

населення. Матеріали 

11-й Міжнародної 

науково-практичної 

конференції. 

2018;с.225 

4 Жирнов О. 

 


