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СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ 

викладачів та співробітників 

кафедри фізичного виховання 

за 2013 рік 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ МОНОГРАФІЙ (ІНДИВІДУАЛЬНИХ, КОЛЕКТИВНИХ),  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ, ДЕПОНОВАНИХ ПРАЦЬ 

 

№ 

п/

п 

Прізвище, 

ініціали автора 

чи авторів 

Назва 

публікації /  

відомості про 

відповідальність* 

 

Вид публікації 

індивідуальної чи 

колективної 

(монографія, 

підручник, брошура, 

метод. посіб.); 

для депонованих 

праць: місце, дата 

депонування 

№ держ. реєстрації 

Вихідні дані 

публікації :  

місто видання, 

видавництво,  

рік видання 

Загальна 

кількість 

сторінок 

публікації 

(монографії, 

підручника, 

брошури, 

метод. 

посіб.) 

1.  Івчатова Т.В. 

Карпова І.Б. 

Дудко М.В. 

Здоровий спосіб життя 

та рухова активність / 

укладач; Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима 

Гетьмана 

 

 

Навчальний посібник К.: ДВНЗ 

«КНЕУ» імені 

Вадима 

Гетьмана;   

2013 р. 

180 с. 

2. Івчатова Т.В. 

Карпова І.Б. 

Співак М.Л. 

Фізична підготовка 

студента / укладач; 

Київ. нац. екон. ун-т ім. 

Вадима Гетьмана 

 

 

Навчальний посібник К.: ДВНЗ 

«КНЕУ» імені 

Вадима 

Гетьмана; 

 2013 р. 

177 с. 

3. Івчатова Т.В. 

Мартинюк О.А. 

Смолка Л.М. 

Пучиніна Л.Ф. 

Бич Г.В. 

Корчинський В.Л. 

 

Дихальні методики в 

оздоровчих заняттях 

Методичні рекомендації К.: ДВНЗ 

«КНЕУ» імені 

Вадима 

Гетьмана; 

 2013 р. 

50 с. 

4. Оробець С.П. 

Юдін В.А. 

Вишенський С.А. 

Техніка безпеки на 

заняттях з фізичного 

виховання в КНЕУ 

Методичні рекомендації К.: ДВНЗ 

«КНЕУ» імені 

Вадима 

Гетьмана; 

 2013 р. 

47 с. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ  СТАТЕЙ, РЕЦЕНЗІЙ 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ініціали 

автора чи авторів 

Назва 

публікації 

 

Вихідні дані джерела : 

назва, відомості про 

відповідальність*, місто, 

рік, номер (вип.) 

видання 

Вид 

видання (зб. 

наук. праць, 

журнал і т. 

і.) 

Сторінки 

опублікова- 

ної 

 статті 

1.  Домашенко Н.О. Компьютеризованная 

информационная 

технология оценки и 

коррекции 

оздоровительного 

питания лиц, 

занимающихся 

фитнесом 

Київ 

«Олімпійська література» 

Збірник 

статей 

С. 89-96 

2.   

 

Гайдук О.В. 

Особливості 

професійної підготовки 

вчителів фізичного 

виховання в Німеччині 

(на прикладі фахових 

ВНЗ землі Баварія) 

Луцьк 

Східноєвропейський 

національний університет 

імені Лесі Українки 

Збірник 

статей 

С. 10-16 
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3.   

Кузнєцов В.А. 

Модельні 

характеристики 

фізичної 

підготовленості як 

фактор індивідуалізації 

тренування юних 

метальників 13-14 років 

Луцьк 

Східноєвропейський 

національний університет 

імені Лесі Українки 

Збірник 

статей 

С. 164-168 

4.   

 

 

Александрова Н.М. 

Особенности внедрения 

индивидуальной 

гимнастики в занятия 

физическим 

воспитанием студентов 

специальных 

медицинских групп 

 

Дніпропетровськ 

(Нова ідеологія) 

Збірник тез 

доповідей 

С. 133-138 

5.   

 

Березка С.М. 

Футбол как 

профессиональный 

спорт и перспективы его 

развития в Украине 

 

Харків 

ХООНОКУ, ХГАДИ 

Збірник 

статей 

С. 7-10 

6.   

 

 

Дудкіна Т.Ю. 

Домашенко Н.О. 

Ковтун О.О. 

Застосування у процесі 

навчання плаванню 

вправ аквафітнесу для 

активізації навчального 

процесу з фізичного 

виховання 

 

Дніпропетровськ 

(Нова ідеологія) 

Збірник тез 

доповідей 

С. 168-173 

7.   

 

Рачок М.М.  

 

Особливості 

психологічної 

підготовки 

баскетбольних арбітрів 

Київ 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова 

Збірник 

статей 

С. 115-119 

8.   

 

Ковтун О.О. 

Дудкіна Т.Ю. 

 

Методика планування 

процесу фізичного 

виховання в умовах 

кредитно-модульної 

організації навчального 

процесу 

Дніпропетровськ 

(Нова ідеологія) 

Збірник тез 

доповідей 

С. 184-188 

9.  . Мартинюк О.А. Контроль 

пространственной 

организации тела 

студентов в процессе 

физического воспитания  

Казахстан 

(национальная спортивная 

наука 

«Василевский») 

Збірник 

статей 

С. 472-476 

 

 

НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, НАРАДИ 

 

№ 

п

/

п 

Прізвище, 

ініціали 

доповідача 

Назва доповіді або 

тез доповіді,  

сторінки публікації 

Назва та вид 

конференції, семінару, 

симпозіуму, наради  

Вихідні дані 

джерела : назва, 

відомості про 

відповідальніст

ь*, місто, рік, 

номер (вип., ч.) 

видання 

Місто і дата 

проведення, 

установа 

відповідальна за 

проведення 

 

1.  Т.В. Івчатова Характеристика 

пространственной 

организации тела студенток 

в процессе физического 
воспитания 

С. 58-62 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Здоров'я та рухова 

активність: соціально-

економічні та методичні 

аспекти» 

 

матеріали 

 

Київ 

21-22 листопада 

2013 р. / 

Київський 

національний 

університет 

фізичного 

виховання та 

спорту 

2.  Мартинюк О.А. 

 

Коррекция нарушений 

пространственной 

Міжнародна науково-

практична конференція 

матеріали Київ 

21-22 листопада 
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организации тела 

студенток в процессе 

физического воспитания 

С. 68-71 

 

«Здоров'я та рухова 

активність: соціально-

економічні та методичні 

аспекти» 

 

2013 р. / 

Київський 

національний 

університет 

фізичного 

виховання та 

спорту 

 
 

 

*Відомості про відповідальність складаються з імен осіб та (або) найменувань організацій разом зі словами, 

які уточнюють категорію їх участі в створенні документа (редактор, укладач; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана і т.і.) 

 

 

 

Тел.      503-86-07 

e-mail: turtova@kneu.kiev.ua 
 

 


