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СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ 

викладачів та співробітників 

 

кафедри фізичного виховання 

 

за 2014 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.  Попова Г.В., 

Зуєнок В.І. 

Катання на 

роликових 

ковзанах 

Брошура К.: ДВНЗ 

«КНЕУ» імені 

Вадима 

Гетьмана;   

2014 р. 

 

2. Івчатова Т.В., 

Карпова І.Б., 

Співак М.Л., 

Соболев Ю.Л. 

та ін. 

Фізичне 

виховання в КНЕУ 

Брошура К.: ДВНЗ 

«КНЕУ» імені 

Вадима 

Гетьмана; 

 2014 р. 

 

 

 

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.  Івчатова Т.В. К вопросу измерения 

пространственной 

организации тела 

человека в процессе 

физического воспитания 

с использованием 

компьютерных 

технологий. 

Спортивний вісник 

Придніпров`я 

Збірник 

статей 

С. 42-45 

2.   

 

Березка С.М. 

Педагогічні методи 

оцінки фізичної 

працездатності та 

функціональної 

підготовленості 

футболістів 

аматорських команд. 

Харків 

ХООНОКУ, ХГАДИ 

Збірник 

статей 

С. 3-6 

3.   

 

Ємець В.Т. 

Типи факторів що 

впливають на 

мотивацію учнівської 

молоді до регулярних 

занять фізичними 

вправами. 

НТУ КПІ Збірник 

статей 

С. 35-36 



 2 

4.   

 

Александрова Н.М. 

Индивидуальная 

гимнастика в занятиях 

физическим 

воспитанием студентов 

специальных 

медицинских групп. 

Дніпропетровськ 

(Нова ідеологія) 

Збірник тез 

доповідей 

С. 281-284 

5.   

 

Ковтун В.Е., 

Співак М.Л., 

Доценко О.В. 

Удосконалення системи 

оцінювання з 

урахуванням 

індивідуальних 

особливостей студентів 

в загальному розділі 

робочої програми з 

дисципліни фізичного 

виховання  

Дніпропетровський 

національний університет 

імені Олеся Гончара 

Збірник 

статей 

С. 236-240 

-  Ковтун О.А. Теоретическое 

обоснование средств и 

методов физической 

подготовленности 

студентов по  

методу пилатеса. 

Дніпропетровський 

національний університет 

імені Олеся Гончара 

Збірник тез 

доповідей 

С. 232-235 

6.   

 

Кузнєцов В.А. 

Особливості розвитку 

швидкісно-силових 

якостей дітей 

молодшого шкільного 

віку за допомогою 

методу колового 

тренування. 

Луцьк 

Східноєвропейський 

національний університет 

імені Лесі Українки 

Збірник 

статей 

С.  

7.  Матієнко-Купріянов 

В.І. 

Сутність самореалізації 

викладачів фізичного 

виховання в ВУЗах 

Рівненський інститут 

університету України 

Збірник тез 

доповідей 

С.  

8.  Матієнко-Купріянов 

В.І. 

Системний підхід у 

вивченні самореалізації 

особистості 

Київ 

«Олімпійська література» 

Збірник 

статей 

С.  

9.  Рачок М.М. Особливості 

психологічної 

підготовки 

баскетбольних арбітрів 

Київ 

«Олімпійська література» 

Збірник 

статей 

С. 367-371 

10.  Ляшенко О.Р., 

Корольов Б.А. 

Мотивація навчальної та 

фізкультурно-

оздоровчої діяльності 

Дніпропетровськ 

(Нова ідеологія) 

Збірник 

статей 

 

11.  Крупеня С.В., 

Панченко А.Н., 

Терещенко И.А. 

Кинематическая 

структура двигательніх 

действий спортсменок 

высокой квалификации 

при выполнении 

упражнений на 

прыжковом столе в 

женском 

гимнастическом 

многоборье 

Вісник Чернігівського 

національного 

педагогічного 

університету 

Збірник 

статей 

С. 170-174 

12.  Гайдук О.В. Основные этапы 

профессиональной 

подготовки учителей 

физической культуры в 

высших учебных 

заведениях Германии 

Весник Удмуртского 

университета 

Збірник 

статей 

С. 66-70 

13.  Івчатова Т.В. Технические измерения 

пространственной 

организации тела 

человека в процессе 

занятия физическими 

упражнениями 

 

 

Казахстанская АСТ Збірник 

статей 

С. 226-233 
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14.  Мартинюк О.А. Соматометрические 

характеристики 

студенток с различными 

типами телосложения 

занимающиеся 

атлетической 

гимнастикой 

Казахстанская АСТ Збірник 

статей 

С. 333-336 

15.  Мартинюк О.А. Организационно-

методические основы 

мониторинга 

пространственной 

организации тела 

студенток в процессе 

физического 

воспитания. 

Казахстанская АСТ Збірник 

статей 

С. 336-340 

 

 

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.       

 
 

 

*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 
 

 


