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ВИСНОВОК
ПРО НАУКОВУ НОВИЗНУ, ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ
ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ
ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
ПЕТРУШЕВСЬКОГО ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА
на тему: «Розвиток гандболу в Україні в умовах глобалізації спорту»
(галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 017 «Фізична
культура і спорт»)
Комісія, створена згідно з Наказом ректора Національного університету
фізичного виховання і спорту України № 266-заг. від 30.09.2020 р., у складі:
голови – завідувача кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного
спорту,професора, кандидата педагогічних наук Матвєєва Сергія Федоровича;
рецензентів:
Коробейнікова Георгія Валерійовича, завідувача кафедри спортивних
єдиноборств та силових видів спорту Національного університету фізичного
виховання і спорту України, доктора наук з фізичного виховання і спорту,
професора;
Шльонської Ольги Леонідівни, доцента кафедри спортивних ігор
Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидата наук
з фізичного виховання і спорту,
проаналізували результати та повноту виконання здобувачем ступеня
доктора філософії, аспірантом кафедри професійного, неолімпійського та
адаптивного спорту Петрушевським Є. І. освітньо-наукової програми,
індивідуального плану наукових досліджень, ознайомилася з текстом дисертації та
опублікованими науковими статтями і тезами за її напрямом, а також заслухала
доповідь основних положень дисертаційної роботи здобувача у вигляді презентації
на фаховому семінарі та відповіді здобувача на запитання учасників фахового
семінару.
Актуальність теми дисертації.
Стрімкий розвиток спорту вищих досягнень, особливо протягом останнього
десятиріччя, потребує якісно нового підходу до системи організації та підготовки
спортсменів до Ігор Олімпіад, чемпіонатів світу та Європи, враховуючи сучасні
тенденції розвитку цього виду спорту.
Проведене дослідження свідчить про наявність системних проблем в
організації та управлінні гандболом в Україні. Ці обставини зумовлюють
необхідність та актуальність пошуку нових шляхів удосконалення системи
управління гандболом в країні.
Результати досліджень дають підстави стверджувати, що гандбол є дуже
популярним у багатьох країнах Європи і світу. Так, за останній час істотно
збільшилася кількість національних федерацій, проводиться велика кількість
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змагань на національному і міжнародному рівнях, сформована організаційна
структура, основними тенденціями розвитку якої є комерціалізація,
професіоналізація і глобалізація.
Недооцінений вплив глобалізаційних процесів на спорт і конкретно на
гандбол в Україні, неврахування досвіду закордонних команд, попередніх помилок
реформування і особливостей управлінської системи робить, призводить до того,
що олімпійські нагороди для збірної України на сьогодні – лише мрія. В умовах
глобалізації необхідно провести реорганізацію системи управління гандболом, а
саме – забезпечити перехід від державного управління до підтримки та сприяння
розвитку з боку держави та органів місцевого самоврядування.
Аналізуючи розвиток гандболу у провідних країнах Європейського Союзу
(Франція, Німеччина), можна виділити наступні особливості: автономія спорту;
масовість виду; взаємодія громадських та державних організації з активною
участю держави у регулюванні та фінансуванні програм підготовки спортсменів
на різних етапах з урахуванням результатів наукових досліджень, підготовка
кадрів. Важливою складовою є функціонування центрів підготовки, що дозволяє
поєднати навчання та заняттям спортом, але й формує оптимальну атмосферу
конкуренції, удосконалення спортсменів, підвищення кваліфікації та набуття
досвіду тренерського складу.
Проведені дослідження (на прикладі Франції та Німеччини) дозволили
визначити ступінь впливу держави на розвиток спорту: чим вище рівень
фінансування громадських спортивних об'єднань з боку держави, тим вище і рівень
впливу. Підтверджено, що модель управління спортом вищих досягнення у
провідних країн світу залежить від реалізації комплексної системи заходів,
впровадження програмно-цільового методу. Аналіз досліджень, проведений у цій
роботі, показує, що рівень розвитку гандболу може бути високим при різних
моделях управління спортом.
Для вирішення загальних задач щодо ефективного управління спортом
вищих досягнень в Україні потрібно розробити та прийняти на державному рівні
програму розвитку спорту вищих досягнень та розробити комплексні системи
заходів щодо її реалізації. Вкрай важливим є затвердження стратегії розвитку
олімпійських видів спорту.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу
виконано на кафедрі професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Національного університету фізичного виховання і спорту України теми
відповідно до Плану НДР на 2016-2020 роки: 2.20 «Удосконалення змагальної
діяльності кваліфікованих спортсменів у спортивних іграх» (№ державної
реєстрації 0116U001628), науковий керівник теми – д. фіз. вих., проф. Борисова
О.В.
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Наукова новизна одержаних наукових результатів полягає в тому, що
уперше визначено та обґрунтовано сучасні напрями вдосконалення системи
управління гандболом в Україні, що обумовлені процесами глобалізації; уперше
обґрунтовано механізм співпраці між центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, федерацією, іншими
суб’єктами діяльності у гандболі, підприємствами, організаціями та установами в
умовах глобалізації;доведено об’єктивізацію процесів глобалізації сучасного
гандболу, удосконалення системи організації та підготовки гандболістів в Україні у
відповідності до сучасних тенденцій розвитку виду спорту в світі; визначено
тренди розвитку гандболу в сучасних умовах функціонування олімпійського
спорту, особливості організації та управління гандболом у провідних країнах
Європи (на прикладі Німеччини та Франції); доповнено дані про проблеми
розвитку гандболу на міжнародному рівні, виникнення і розвиток гандболу в
Україні в історичному та організаційному аспектах; доповнено розробки
вітчизняних науковців у сфері організації та управління спортом в Україні у
сучасних умовах; доповнено інноваційні підходи щодо вдосконалення підготовки
кадрів у сфері фізичної культури і спорту та навчально-методичного супроводу
викладання навчальних дисциплін.
Теоретичне значення отриманих результатів. Отримані в роботі
результати дозволяють систематизувати масив наукової і науково-методичної
інформації, розширити існуючі уявлення про вплив глобалізаційних процесів на
спорт і конкретно на гандбол в Україні, Системний підхід, представлений в роботі,
може бути методичною основою для розробки проблематики у майбутньому, а
теоретичні положення і результати експериментальних досліджень – впроваджені в
освітній процес і науково-дослідну роботу в спеціалізованих закладах вищої освіти
спортивного профілю.
Практичне значення отриманих результатів полягають у розробці
навчальної програми гуртка (секції) «Міні гандбол» для 1-4 класів закладів
загальної середньої освіти; методичних рекомендацій для загальноосвітніх
навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Міні-гандбол»;
навчальної програми для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих
дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної
майстерності «Гандбол»; удосконаленні лекційного матеріалу для навчальної
дисципліни «Теорія і методика тренерської діяльності в обраному виді спорту»
(спеціалізація - гандбол).
Результати роботи можуть бути використані для підвищення масовості та
ефективності занять з міні-гандболу, у роботі вчителів фізичної культури
загальноосвітніх шкіл, керівників гуртків, секцій, факультативів, у діяльності
закладів вищої освіти спортивного профілю, спеціалізованих дитячо-юнацьких
спортивних шкіл олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і
спортивних клубів різних форм власності.
Результати досліджень використовувались в освітньому процесі студентів
Національного університету фізичного виховання і спорту України у лекційному
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курсі «Теорія і методика тренерської діяльності в обраному виді спорту
(спеціалізація гандбол)» (1-4 курс).
Ступінь обґрунтованості і достовірності положень та висновків,
сформульованих у дисертації.
Вибір методів, які використав здобувач, є вірно підібраним та
обумовлений необхідністю системного вивчення різних аспектів предмету
дослідження. Обрані методи дозволили вирішити поставлені завдання: визначення
сфери та напрямів її вивчення органічно супроводжується подальшим
поглибленням і конкретизацією предмета та об’єкта дослідницької діяльності,
чітко сформульованих теоретичних і практичних завдань та методів їх вирішення;
розв’язування поставлених у роботі завдань супроводжується використанням
комплексу взаємозв’язаних сучасних методів дослідження, яке було проведено на
достатньому фактичному матеріалі, що цілком забезпечує належну достовірність і
обґрунтованість основних наукових положень дисертаційної роботи та
сформульованих у ній висновків.
Дисертація Петрушевського Є. І. оформлена за загальноприйнятою схемою і
складається з анотації, вступу, п’яти розділів власних досліджень та їх аналізу,
рекомендацій щодо наукового і практичного використання здобутих результатів,
висновків, списку використаних джерел, який містить 307 літературних
найменувань, 75 з яких – іноземні, та додатків. Дисертація містить 16 таблиць і 20
рисунків. Цифрові дані статистично оброблені і відповідно до логіки викладення
адекватно проаналізовані.
У вступі автором обґрунтовано актуальність обраної наукової проблеми,
представлено об’єкт, предмет, мету, завдання та методологію дослідження;
розкрито наукову новизну та практичну значущість отриманих результатів;
зазначено особистий внесок здобувача; представлено сферу апробації основних
положень дослідження; наведено кількість публікацій автора за темою
дисертаційної роботи.
У першому розділі завдяки системному аналізу автором висвітлено
сучасний стан наукової проблематики, що присвячена сучасним дослідженням
розвитку гандболу в Україні, впливу глобалізаційних процесів на систему його
управління. Докладно висвітлені питання теоретичних передумов аналізу процесів
глобалізації, що суттєво впливають на формування системи організації змагань,
стандартів. Еволюція спортивної діяльності вказує на удосконалення різних її
компонентів. Дослідження щодо організації та проведення змагань з гандболу в
Європі визначили, що найбільших змін під глобалізації спорту зазнають процеси,
пов’язані з організацією та проведенням змагань. Кожний підрозділ літературного
огляду характеризується глибоким розкриттям обраного для розгляду питання та
логічним представленням точок зору наукових шкіл України та світу.
У другому розділі надано докладне вичерпне обґрунтування вибору засобів
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та методів, а також обґрунтовано процес реалізації дослідження. Детально
викладено особливості обраних інформативних сучасних методів, які доповнюють
один одного та базуються на принципах наукової достовірності та доказовості.
Основна частина дисертації викладена у 3, 4, 5 розділах роботи.
Третій розділ роботи присвячений аналізу функціонування та управління у
Європейській федерації гандболу. Визначено основні тенденції розвитку цього
виду спорту у Франції та Німеччині – країнах із різними системами, різним рівнем
впливу держави на розвиток та управління виду спорту, але, безумовно,
успішнішими на змаганнях, ніж наша збірна. Проаналізовано специфічні
особливості гандболу у європейських державах, тенденції функціонування центрів
спортивної підготовки. Особливу увагу приділено аналізу специфічних
особливостей розвитку центрів підготовки гандболістів у Франції та Німеччині.
Виділено фактори історичного і соціального розвитку спорту в цих країнах, які
вплинули на систему управління гандболу в державах.
У четвертому розділі дисертації обґрунтовано проблеми та перспективи
розвитку гандболу в Україні в умовах глобалізації спорту. Приділено значну увагу
організаційно-правовим основам функціонування виду спорту в країні. Процеси
глобалізації визначили ключових гравців ринку – відомче Міністерство молоді і
спорту України, федерації з видів спорту, професійні клуби, представники бізнесу
(спонсори, інвестори, рекламодавці), спортивні та маркетингові агентства, засоби
масової інформації, виробники спортивної продукції та атрибутики і, звичайно ж,
головні споживачі ринку спортивної індустрії – це глядачі і вболівальники
Проведений аналіз системи організації та управління гандболом в Україні
дозволив виділити загальні тенденції його розвитку і національні особливості
функціонування.
Варто виокремити актуальну проблему, пов’язану з відсутністю
комплексного теоретико-методологічного обґрунтування системи контролю
тренувальної та змагальної діяльності команд високої кваліфікації з гандболу.
Аналіз результатів виступів національних збірних України з командних
ігрових видів спорту, їх відсутність на Іграх Олімпіади, починаючи з 2008 р.,
вказує на те, що такий від’ємний процес не може бути випадковим, а є результатом
системної кризи
Одними із головних завдань реформи системи управління спортом в Україні
є визначення функцій держави у сфері фізичної культури і спорту; формування
свідомих, суспільно активних громадян, здатних забезпечити економічне зростання
й спортивний потенціал країни; розподіл повноважень між державою і спортивною
федерацією, чітке розмежування між «замовником» і «відповідальним
виконавцем».
Принцип автономності спорту від публічної влади є одним із
найважливіших принципів, на якому побудована вся сфера спорту у Європі. І він
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повинен отримати нове звучання в контексті глобалізації спорту. Реформування
системи мало б передбачити механізм організації переходу на новий рівень
розвитку вітчизняного гандболу, включаючи науковий та методичний супровід
провідними спортивними, науковими фахівцями і закладами вищої освіти. Збір та
аналіз методів і форм роботи, використання даних про стан і динаміку розвитку,
досвіду в питаннях організації підготовки гравців кращих гандбольних збірних
(клубів), тренерів, фахівців зарубіжних країн, їх адаптація до українських умов є
обов’язковою умовою якісного управління.
У дослідженні наголошується на факті, що ефективним механізмом
вирішення проблем стала би розробка Цільової програми розвитку гандболу з
чітким визначенням цілей і завдань, переліком заходів щодо створення умов
розвитку виду спорту і їх поєднання з реальними можливостями регіональних і
муніципальних бюджетів.
У дослідженні значну увагу приділено учнівським та студентським
змаганням як найважливішим складовим формування ефективної моделі розвитку
командних ігрових видів спорту
Один із пріоритетних напрямків у системі українського гандболу – дитячоюнацькі спортивні школи. Уже у 2015 році з регламентів дитячо-юнацьких змагань
були видалені різні обмеження, що дало поштовх для збільшення кількості
учасників змагань і засвідчило, що гандбол є масовим видом спорту для усіх
бажаючих; створення науково-методичної групи з розробки концепції розвитку
українського дитячо-юнацького гандболу
Наступною проблемою роботи ДЮСШ є недостатня кваліфікація багатьох
тренерів. Лише 8-10% дитячих тренерів мають диплом із спеціалізацією – тренер з
гандболу
Нинішня система, нажаль, гальмує розвиток дітей. Перед дітьми відразу ж
ставляться складні турнірні завдання.
Проаналізувавши особливості розвитку гандболу у провідних країнах
Європи та світу, доречно було би використати деякі з них у нашій системі
управління дитячо-юнацьким гандболом.
Дисертацію логічно завершують 8 висновків, сформульовані в цілому, у
вигляді узагальнюючих і конкретних положень, ґрунтуються на результатах
власних досліджень і свідчать про глибинне вирішення поставлених завдань.
В цілому, за змістом дисертаційної роботи, слід зазначити її чітку, логічну
побудову, яка повністю відображає шляхи досягнення сформульованих автором
цілей і виконання заявлених завдань.
Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях. В
опублікованих наукових роботах зі співавторами, здобувач самостійно виконав
експериментальну частину дослідження та проаналізував отримані результати.
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Основні положення дисертаційного дослідження викладені у 21-ій
науковій праці, з них 9 – опубліковані в фахових виданнях України, 2 входять до
міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 6 публікацій – апробаційного
характеру. Це відповідаю існуючим вимогам.
Конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових
результатів, що виносяться на захист. Мету та задачі дослідження було
сформульовано із науковим керівником.
Автором самостійно проаналізовано науково-методичну літературу.
Здобувач самостійно організував експериментальну частину досліджень і приймав
в ній активну участь, проводив статистичну обробку матеріалу, проаналізував
отримані результати. Всі розділи власних досліджень, висновки та аналіз
отриманих результатів дисертації оформлені автором самостійно. Здобувачем
сформульовано висновки, які повністю відповідають поставленим задачам, та
підготовлено матеріали для наукових публікацій та для впровадження наукових
розробок.
Апробація результатів дисертації. Згідно з рішенням Вченої ради
Національного університету фізичного виховання і спорту України 30.09.2020 р.
(протокол № 1) та наказом ректора НУФВСУ від 30.09.2020 р. № 266-заг. фаховий
семінар з попередньої експертизи дисертації відбувся 24.11.2020 року на кафедрі
професійного, неолімпійського та адаптивного спорту під головуванням завідувача
кафедри, професора, кандидата педагогічних наук Матвєєва Сергія Федоровича та
за участю призначених рецензентів: : Коробейнікова Георгія Валерійовича,
завідувача кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту
Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктора наук з
фізичного виховання і спорту, професора; Шльонської Ольги Леонідівни, доцента
кафедри спортивних ігор Національного університету фізичного виховання і
спорту України, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, а також
запрошених співробітників кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного
спорту і кафедри спортивних ігор Національного університету фізичного
виховання і спорту України.
Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення.
Дисертаційна робота ПЕТРУШЕВСЬКОГО ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА на тему:
«Розвиток гандболу в Україні в умовах глобалізації спорту» є закінченим науковим
дослідженням, у якому отримані нові наукові результати. Принципових зауважень
щодо дисертації немає, окремі незначні помилки не зменшують загальну цінність
дисертації.
Відповідність дисертації вимогам, що пред’являються до дисертацій на
здобуття ступеня доктора філософії. Дисертаційна робота ПЕТРУШЕВСЬКОГО
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ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА на тему: «Розвиток гандболу в Україні в умовах
глобалізації спорту» (науковий керівник – д. фіз. вих., професор Борисова О. В.) є
закінченою науково-дослідною роботою, яка містить нове вирішення актуального
наукового завдання сучасної теорії і методики менеджменту підготовки
спортсменів високої кваліфікації. За оформленням і структурою дисертаційна
робота відповідає основним вимогам, представленим до дисертацій на здобуття
ступеня доктора філософії.
ВИСНОВОК
Розглянувши ПЕТРУШЕВСЬКОГО ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА на тему:
«Розвиток гандболу в Україні в умовах глобалізації спорту» та наукові публікації
по темі дисертації, визначивши особистий внесок у всіх зарахованих за темою
дисертації наукових публікаціях, опублікованих із співавторами (додаток 1), а
також за результатами попередньої експертизи (фахового семінару), вважаємо, що
робота є актуальною, являє собою повністю закінчену наукову працю, проведену із
застосуванням сучасних методів досліджень, має наукову новизну, практичне
значення, адекватна поставленій меті та містить висновки, які відповідають
завданням. У роботі відсутні порушення академічної доброчесності.
Дисертаційна робота повністю відповідає вимогам, передбаченим п. 10
Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №
167, відносно дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії та може бути
рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій вченій раді.
Комісія рекомендує ректору НУФВСУ порушити клопотання перед МОН
України про утворення спеціалізованої вченої ради для розгляду та проведення
разового захисту дисертації Петрушевського Є. І. у складі:
голова – Шинкарук Оксана Анатоліївна, завідувач кафедри інноваційних та
інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національного університету
фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту,
професор;
члени ради:
рецензенти:
Коробейніков Георгій Валерійович, завідувач кафедри спортивних
єдиноборств та силових видів спорту Національного університету фізичного
виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту,
професор;
Шльонська Ольга Леонідівна, доцент кафедри спортивних ігор
Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук
з фізичного виховання і спорту;
опоненти:
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Костюкевич Віктор Митрофанович, професор кафедри теорії і методики
фізичного виховання та спорту Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, доктор наук з фізичного виховання і
спорту, професор;
Сушко Руслана Олександрівна, доцент кафедри фізичного виховання і
педагогіки спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор наук з
фізичного виховання і спорту, доцент.
Голова комісії та фахового
семінару з попередньої експертизи
дисертації:
завідувач кафедри професійного,
неолімпійського та адаптивного спорту,
кандидат педагогічних наук
С. Ф. Матвєєв
Рецензенти:
завідувач кафедри спортивних
єдиноборств
та
силових
видів
спорту,доктор наук з фізичного виховання
і спорту, професор

Г. В. Коробейніков

доцент кафедри спортивних ігор,
кандидат наук з фізичного виховання і
спорту

О. Л. Шльонська

Висновок підготовлено 27.11.2020 року
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Додаток 1
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА
Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації
1.Борисова ОВ, Петрушевський ЄІ Система організації та управління
спортом в Україні в умовах глобалізації. Теорія і методика фізичного виховання і
спорту. Зб. наук. праць з галузі фіз. культури і спорту. Київ; 2018; 3: 3‒7. Фахове
видання України, яке включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.
Здобувачеві належить безпосередня участь у визначенні мети та завдань
дослідження, обґрунтуванні етапів його проведення, аналіз отриманих даних, участь у
обговоренні результатів дослідження та оформленні наукової праці, співавтору –
участь в обробці та систематизації матеріалів дослідження, оформленні публікації.
участь
2.Борисова ОВ, Петрушевський ЄІ Система організації та управління
спортом в Україні: Проблеми, перспективи. Вісник Запорізького національного
університету. 2018; 2: 74-80. Фахове видання України, яке включено до міжнародної
наукометричної бази Index Copernicus. Здобувачеві належить безпосередня в
організації, проведенні та аналізі результатів, аналіз отриманих даних, співавтору –
здійснення допомоги у теоретичному узагальненні отриманого матеріалу.
3.
Петрушевський ЄІ Специфіка французької моделі спорту вищих
досягнень. Вісник Запорізького національного університету. 2019, №1: 125‒132.
Фахове видання України, яке включено до міжнародної наукометричної бази Index
Copernicus.
4.
Борисова ОВ, Петрушевський ЄІ Організація й управління гандболом у
Франції. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2019; 1: 3‒8. Фахове видання
України, яке включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.
Здобувачеві належить безпосередня участь у визначенні мети дослідження, участь в
організації, проведенні та аналізі результатів, оформленні наукової праці, співавтору
– участь в обробці та систематизації матеріалів дослідження.
5.
Борисова ОВ, Петрушевський ЄІ Організація і управління гандболом у
Німеччині. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2019; 4:15-20. Фахове
видання України, яке включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.
Здобувачеві належить безпосередня участь у визначенні мети та завдань
дослідження, обґрунтуванні етапів його проведення, аналіз отриманих даних, участь у
обговоренні результатів дослідження, співавтору – участь в обробці та
систематизації матеріалів дослідження, оформленні публікації.
6.
Ivaskevych D, Borysova O, Fedorchuk S, Tukaiev S, Kohut I, Marynych V,
Petrushevskyi Y, Ivaskevych O, Mihăilă I Gender differences in competitive anxiety and
coping strategies within junior handball national team. Journal of Physical Education and
Sport. 2019; 180: 1242 – 1246. Видання, яке включено до міжнародної наукометричної
бази Scopus. Здобувачеві належить участь у розробці плану проведення досліджень,
отриманні емпіричних даних та їх аналізі, співавторам – участь у інтерпретації
отриманих даних та оформленні публікації.
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7.
Федорчук С, Іваскевич Д, Борисова О, Когут І, Маринич В, Тукаєв С,
Петрушевський Є Копінг-стратегії у зв’язку з психофізіологічними характеристиками
кваліфікованих спортсменок-гандболісток. Спортивна медицина, фізична терапія та
ерготерапія. 2020; 2: 3‒10. Фахове видання України, яке включено до міжнародної
наукометричної бази Index Copernicus. Здобувачеві належить участь у розробці плану
проведення досліджень, отриманні емпіричних даних та їх аналізі, співавторам –
участь у інтерпретації отриманих даних та оформленні публікації.
8.
Федорчук С, Іваскевич Д, Борисова О, Когут І, Маринич В., Тукаєв С,
Петрушевський Є Психофізіологічна характеристика стану спортсменів-гандболістів з
різним рівнем мотивації до спортивного результату. Спортивна медицина, фізична
терапія та ерготерапія 2020; 1: 33-39. Фахове видання України, яке включено до
міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. Здобувачеві належить участь у
проведенні педагогічного експерименту, узагальненні отриманих даних, оформлені
наукової праці, співавтору – систематизації отриманих емпіричних даних.
9.
Ivaskevych, D., Fedorchuk, S., Petrushevskyi, Y., Marynych, V., Tukaiev, S.
Association between competitive anxiety, hardiness, and coping strategies: A study of the
national handball team. Journal of Physical Education and Sport. 2020; 51 (1): 359 – 365.
Видання, яке включено до міжнародної наукометричної бази Scopus. Здобувачеві
належить участь у розробці плану проведення досліджень, отриманні емпіричних
даних та їх аналізі, співавторам – участь у інтерпретації отриманих даних та
оформленні публікації.
10.
Федорчук, СВ, Петрушевський ЄІ Стан психофізіологічних функцій
гандболісток з різним стажем спортивного тренування. Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. 2020; 2 (81): 42‒45. Фахове
видання України, яке включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.
Здобувачеві належить участь у розробці плану проведення досліджень, отриманні
емпіричних даних та їх аналізі, співавтору – участь у інтерпретації отриманих даних
та оформленні публікації.
11.
Федорчук СВ, Петрушевський ЄІ Динамічна м’язова витривалість у зв’язку
зі станом психофізіологічних функцій кваліфікованих спортсменок. Вісник Київського
Національного університету імені Тараса Шевченка. 2020; 59‒ 62. Фахове видання
України, яке включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.
Здобувачеві належить безпосередня участь у визначенні мети та завдань
дослідження, обґрунтуванні етапів його проведення, аналіз отриманих даних, участь у
обговоренні результатів дослідження, співавтору – участь в обробці та
систематизації матеріалів дослідження, оформленні публікації.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
1.
Петрушевський ЄІ, Борисова ОВ Проблеми розвитку гандболу в Україні на
сучасному етапі. Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей X Міжнародної
конференції молодих вчених; 2017 24-25 травня. Київ. НУФВСУ; 2017: 150-152.
Здобувачеві належить безпосередня участь у визначенні мети та завдань дослідження,
обґрунтуванні етапів його проведення, аналіз отриманих даних, обговоренні результатів

12

дослідження та оформленні наукової праці, співавтору – допомога у представленні
наукової публікації.
2.
Петрушевський ЄІ, Борисова ОВ Проблеми організації та управління
спортом в умовах сьогодення (на матеріалі спортивних ігор). Молодь та олімпійський
рух: Збірник тез доповідей XI Міжнародної конференціїмолодих вчених; 2018 10 –12
квітня. Київ. НУФВСУ: 2018: 38-39. Здобувачеві належить безпосередня участь у
визначенні мети та завдань дослідження, обґрунтуванні етапів його проведення, аналіз
отриманих даних, обговоренні результатів дослідження та оформленні наукової праці,
співавтору – допомога у представленні наукової публікації.
3.
Федорчук С, Петрушевський Є, Хомик І Стан психофізіологічних функцій
кваліфікованих спортсменів з різним рівнем мотивації до спортивного результату.
Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів
спортивної діяльності: Матеріали III Всеукраїнської наукової електронної конференції;
2020, 23 жовтня. Київ. НУФВСУ; 2020: 52-53. Здобувачеві належить безпосередня
участь у визначенні мети та завдань дослідження, обґрунтуванні етапів його
проведення, аналіз отриманих даних, обговоренні результатів дослідження та
оформленні наукової праці, співавтору – допомога у представленні наукової публікації.
4.
Petrushevskyi Y, Borysova О, Fedorchuk S, Kolosova О, Kolomiiets В,
Tukaiev S, Ivaskevych D, Kohut І, Marynych V Мultiple investigations of coping strategies
and neuromuscular system functional state in the female handball junior national team
athletes. 5th EHF Scientific Cоnference 21-22 November, Gologne, Germany. 2019:67.
Здобувачеві належить безпосередня участь у визначенні мети та завдань
дослідження, обґрунтуванні етапів його проведення, аналіз отриманих даних,
обговоренні результатів дослідження та оформленні наукової праці, співавторам –
допомога у представленні наукової публікації, у інтерпретації отриманих даних та
оформленні публікації.
5.
Петрушевський ЄІ, Борисова ОВ Розвиток гандболу у Франції: Організаційні
основи. Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XII Міжнародної конференції
молодих вчених. 2019; травень 17 ‒ 18. Київ. НУФВСУ; 2019: 40-42. Здобувачеві
належить безпосередня участь у визначенні мети та завдань дослідження,
обґрунтуванні етапів його проведення, аналіз отриманих даних, обговоренні результатів
дослідження та оформленні наукової праці, співавтору – допомога у представленні
наукової публікації.
6.
Федорчук СВ, Іваскевич ДД, Тукаєв СВ, Петрушевський ЄІ, Оцінка ризику
травматизму спортсменів-гандболістів у зв’язку з рінем мотивації до досягнення успіху
та уникнення невдач: Збірник тез доповідей XIIІ Міжнародної конференції молодих
вчених. 2020; травень 17 ‒ 18. Київ. НУФВСУ: 174–175. Здобувачеві належить
безпосередня участь у визначенні мети та завдань дослідження, обґрунтуванні етапів
його проведення, аналіз отриманих даних, обговоренні результатів дослідження та
оформленні наукової праці, співавтору – допомога у представленні наукової публікації.
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Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації
1. Кубраченко ОГ, Петрушевський ЄІ, Мельник АА, Гладун ОО Гандбол.
Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячоюнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної
майстерності. Федерація гандболу України; 2018; Київ: 101. Здобувачеві належить
участь у систематизації даних, визначення мети та завдань, оформленні публікації,
співавторам – накопиченні наукових даних їх систематизації.
2. Борисова ОВ, Петрушевський ЄІ Навчальна програма гуртка (секції)
«Міні-гандбол» для 1-4 класів закладів загальної середній освіти. «Схвалено для
використання в загальноосвітніх навчальних закладів» комісією з фізичної культури
науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України 19
грудня 2017. Київ: 2017: 35. Здобувачеві належить участь у систематизації даних,
оформленні публікації, співавтору – аналіз наукових даних.
3. Борисова ОВ, Петрушевський ЄІ Міні-гандбол: Методичні рекомендації
для загальноосвітніх навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
НУФВСУ, федерація гандболу України. 2017; Київ; ТОВ «СОФІЯ-А»; 2017: 46.
Здобувачеві належить участь у систематизації даних, оформленні публікації,
співавтору – аналіз наукових даних.
4. Гусев В.Г., Петрушевський Є.І. Навчальна програма з фізичної культури для
загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи. Варіативний модуль – гандбол. Схвалено
для використання в загальноосвітніх навчальних закладів» комісією з фізичної культури
науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України березня
2017. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas.- С. 108-115. Здобувачеві належить участь у
систематизації даних, оформленні публікації, співавтору – аналіз наукових даних.

