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ББЮЮЛЛЕЕТТЕЕННЬЬ  ННООВВИИХХ  ННААДДХХООДДЖЖЕЕННЬЬ  ЗЗАА  ЧЧЕЕРРВВЕЕННЬЬ  22001177  РРООККУУ  

 

 

  

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА 

 

28 

Г65 

Гончаренко, М. С. Екологія людини : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів 

/ М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук ; ред. Н. В. Кочубей ; МОНУ. – 2-ге вид., випр. і 

доп. – Суми : Університетська книга, 2017. – 392 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-670 від 

29.03.2005 р. 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

28.9 

О-75 

Основи фізіології та гігієни харчування : підручник для студ. вищ. навч. закладів 

/ Н. В. Дуденко, Л. Ф. Павлоцька, В. С. Артеменко [та ін.] ; МОНУ. – Суми : 

Університетська книга, 2017. – 558 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-727 від 31.03.08 р. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

28.9 

П12 

Павлоцька, Л. Ф. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових 

продуктів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. Ф. Павлоцька, 

Н. В. Дуденко, Л. Р. Димитрієвич ; МОНУ. – Суми : Університетська книга, 2017. –     

442 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-506 від 05.04.07 р. 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

5 

Е41 

Єжова, О. О. Здоровий спосіб життя : навчальний посібник для учнів професійно-

технічних навчальних закладів / О. О. Єжова ; МОНУ ; Академія педагогічних наук 

України, Ін-т проблем виховання АПН України. – Суми : Університетська книга, 2017. – 

128 с 

              Кільк. прим.:  10  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

5 

М69 

Міхеєнко, О. І. Загальна теорія здоров'я : навчальний посібник / О. І. Міхеєнко. – Суми : 

Університетська книга, 2017. – 156 с. 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

5 

М69 

Міхеєнко, О. І. Основи раціонального та оздоровчого харчування : навчальний посібник 

для студ. вищ. навч. закладів / О. І. Міхеєнко ; МОНУ. – Суми : Університетська книга, 

2017. – 190 с. – Лист МОНУ № 1/11-8125 від 13.05.2013 р. 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

5 

М69 

Міхеєнко, О. І. Підготовка майбутніх фахівців зі здоров'я людини до застосування 

здоров'язміцнювальних технологій: теоретико-методичні аспекти : монографія 

/ О. І. Міхеєнко ; МОНУ, Харківський НПУ ім. П. С. Сковороди. – Суми : 

Університетська книга, 2015. – 318 с. 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

5 

М69 

Міхеєнко, О. І. Щоденник здоров'я : навчально-методичний посібник / О. І. Міхеєнко, 

В. І. Котелевський. – Суми : Університетська книга, 2017. – 158 с. 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 
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ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ 

 

74 

Г34 

Гендерна педагогіка : хрестоматія : / пер. з англ. В. Гайденко, А. Предборська ; ред.      

В. Гайденко ; МОНУ. – Суми. : Університетська книга, 2017. – 314 с. – Лист МОНУ      

№ 14/18.2-1031 від 25.04.06 р. 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

74 

Д26 

Дегтяренко, Т. М. Стратегія удосконалення підготовки фахівців до управління процесом 

корекційно-реабілітаційної допомоги : монографія / Т. М. Дегтяренко ; МОНУ, 

Сумський ДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : ПП Кубраков С. Г., 2017. – 160 с. 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

74 

П50 

Поліщук, В. М. Психологія педагогічного повсякдення: реальність і міфи : [науково-

популярне видання] / Валерій Миколайович Поліщук. – Суми : Університетська книга, 

2017. – 152 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

88 

К89 

Кузікова, С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції : навчальний посібник 

/ С. Б. Кузікова. – 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2017. – 384 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

  

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 

75.11 

В55 

Вільчковський, Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : 

навчальний посібник для студ. дошкільних факультетів вищ. пед. навч. закладів 

/ Е. С. Вільчковський, О. І. Курок ; МОНУ. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університетська 

книга, 2017. – 428 с. 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

75.11 

І-19 

Іваній, І. В. Фізична культура особистості фахівця фізичного виховання та спорту : 

навчально-методичний посібник / І. В. Іваній ; МОНУ, Сумський ДПУ                            

ім. А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2016. – 128 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

75.11 

І-19 

Іваній, І. В. Фізична культура особистості фахівця фізичного виховання та спорту : 

навчально-методичний посібник / І. В. Іваній ; МОНУ, Сумський ДПУ                           

ім. А. С. Макаренка. – Суми : Університетська книга, 2017. – 128 с. 

              Кільк. прим.:  4  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

75.4(4Укр) 

П34 

Пістун, А. І. Охорона праці в галузі освіти (фізична культура і спорт) : навчальний 

посібник для студ. вищ. навч. закладів / А. І. Пістун, І. П. Пістун, Н. П. Тубальцева ; 

МОНУ. – Суми : Університетська книга, 2017. – 444 с. – Лист МОНУ №1.4/18-Г-759 від 

02.04.2008 р. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

75.578 

Г93 

Губа, В. Подготовка футболистов в ведущих клубах Европы : монография / В. Губа, 

А. Стула, К. Кромке. – Москва : Спорт, 2017. – 272 с. : ил. 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

75.578 

Г93 

Губа, В. П. Теория и методика мини-футбола (футзала) : учебник / В. П. Губа. – 

Москва : Спорт, 2016. – 200 с. : ил. 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 
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75.578 

Г93 

Губа, В. П. Теория и методика футбола : учебник для студ. высш. учеб. заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 034500.68 "Спорт" и специальности 

032101.65 "Физическая культура и спорт" / В. П. Губа, А. В. Лексаков. – Москва : 

Советский спорт, 2013. – 536 с. : ил. 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

75.578 

М14 

Майер, Р. Силовые тренировки в футболе : пер. с англ. / Ральф Майер. – Москва : Спорт, 

2016. – 128 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

75.578 

У71 

Уроки футбола для молодежи. Овладеть мячом и учиться играть в команде. Ч. 1. Игроки 

6-11 лет / Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк [и др.] ; Фонд "Национальная академия 

футбола" ; пер. с нидерланд. А. Налов. – Москва : КРПА Олимп, 2010. – 240 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

75.578 

У71 

Уроки футбола для молодежи. Обучение с базовых задач. Матч 11 на 11. Ч. 2. Игроки 

12-13 лет / Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк [и др.] ; пер. с нидерланд. М. Сапегин ; 

Фонд "Национальная академия футбола". – Москва : КРПА Олимп, 2010. – 192 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

75.578 

У71 

Уроки футбола для молодежи. Распределение основных задач внутри команды. Ч. 3. 

Игроки 14-15 лет / Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк [и др.] ; пер. с нидерланд.           

И. Бассина ; Фонд "Национальная академия футбола". – Москва : КРПА Олимп, 2010. – 

256 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

75.578 

У71 

Уроки футбола для молодежи. Учиться играть в команде. Побеждать командой. Ч. 4. 

Игроки 16-19 лет / Х. Бергер, П. Герарс, Х. Кормелинк [и др.] ; пер. с нидерланд.            

И. Бассина ; Фонд "Национальная академия футбола". – Москва : КРПА Олимп, 2010. – 

350 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

75.578 

Ф96 

Футбол : экспериментальная программа для футбольных академий, ДЮСШ, СДЮШОР 

и училищ олимпийского резерва / ред. В. П. Губа ; Российский футбольный союз. – 

Москва : Человек, 2015. – 208 с. 

              Кільк. прим.:  2  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

75.578 

Ч-48 

Черкасов, О. Пляжный футбол : Знакомимся. Обучаемся. Играем / О. Черкасов. – 

Краснодар : [б. и.], 2014. – 288 с. 

              Кільк. прим.:  2  (Абонемент учбової і наук. літ., Читальний зал) 

 

75.578 

Ш67 

Школа испанского футбола / пер. с исп. Е. Кочеткова. – Москва : Эксмо, 2015. – 192 с. – 

(Спорт. Лучший мировой опыт). 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

75.66 

Г12 

Гавердовский, Ю. К. Теория и методика спортивной гимнастики : учебник для 

образовательных учреждений высш. проф. образования по направлению 034300 - 

Физическая культура : в 2 т. / Ю. К. Гавердовский. – Москва : Советский спорт, 2014. – 

Т. 1. – 368 с. : ил; Т. 2. – 232 с. : ил. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.81 

Б48 

Березін, О. В. Ціноутворення в туристичному бізнесі : навчальний посібник /                  

О. В. Березін, Ю. В. Карпенко ; МОНУ, ВНЗУ "Полтавський університет економіки і 

торгівлі". – Суми : Університетська книга, 2017. – 168 с. 

              Кільк. прим.:  3  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 
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75.81 

І-20 

Іванова, О. М. Управління інформаційними потоками туристичних підприємств : 

монографія / О. М. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2017. – 200 с. 

              Кільк. прим.:  5  (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.) 

 

  

ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ 

 

А 

А56 

Альжанов Ханат Худайбергенович. Формирование базовых технико-тактических 

действий как основы арсенала бойцов 10-12 лет по рукопашному бою : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / Альжанов Ханат Худайбергенович ; Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. – Омск, 2015. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

А82 

Арламовський, Р. В. Удосконалення фізичної підготовленості підлітків з різним 

соматотипом : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Родіон 

Васильович Арламовський ; МОНУ, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет 

ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Б95 

Бикова, О. О. Удосконалення підготовки до змагальної діяльності юних гандболістів 13-

14 років за рахунок використання вправ складнокоординаційної спрямованості : 

автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Олена Олександрівна 

Бикова ; МОНУ, Харківська державна академія фізичної культури. – Х., 2017. – 22 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Б87 

Брезденюк, О. Ю. Адаптація студентів з різним компонентним складом маси тіла до 

фізичних навантажень аеробного й анаеробного спрямування : автореф. дис. ... канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Олександра Юріївна Брезденюк ; МОНУ, 

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника". – Івано-

Франківськ, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

В23 

Ващук, Л. М. Методика формування індивідуальних фітнес-програм для самостійних 

занять старшокласниць : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Людмила 

Миколаївна Ващук ; МОНУ, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі 

Українки. – Луцьк, 2017. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

В29 

Венскович, Д. А. Организация занятий по учебной дисциплине "Физическая культура" 

для студенток с учетом триместров беременности : автореф. дис. канд. ... пед. наук : 

13.00.04 / Дина Александровна Венскович ; Белорусский государственный университет 

физической культуры. – Минск, 2016. – 28 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

В31 

Вербовий, В. П. Оптимізація психофізичного стану майбутніх поліцейських в процесі 

фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 

/ Василь Петрович Вербовий ; МОНУ, ДВНЗ "Прикарпатський національний 

університет ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Г15 

Галашко, М. М. Використання морфофункціональних показників для прогнозування 

успішності спортивної діяльності армрестлерів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : 24.00.01 / Максим Миколайович Галашко ; Харківська державна 

академія фізичної культури. – Харків, 2016. – 22 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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А 

Г37 

Герасимчук, А. Ю. Етнопедагогічні традиції виховання дітей у родинах еліти Волині 

(друга половина ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 

/ Анна Юріївна Герасимчук ; МОНУ, Східноєвропейський національний університет ім. 

Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Г70 

Горский, А. А. Методика развития координационных способностей велосипедистов 

BMX-RACE на начальном этапе спортивной подготовки : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.04 / Андрей Алексеевич Горский ; Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. – Омск, 2015. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Г80 

Греков, Ю. А. Педагогический контроль видов подготовленности танцоров 7-8 лет : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Юрий Алексеевич Греков ; Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. – Омск, 2015. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Г82 

Грибовський, Р. В. Удосконалення технічної підготовки стрільців на круглому стенді з 

використанням імітаційних вправ : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту 

: 24.00.01 / Ростислав Віталійович Грибовський ; Львівський державний університет 

фізичної культури. – Львів, 2017. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Г83 

Григорьева, Д. В. Подготовка специалистов по гидрореабилитации детей с 

отклонениями в состоянии здоровья в процессе профессионального образования : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Дарья Викторовна Григорьева ; 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2015. – 28 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Г95 

Гуртова, Т. В. Удосконалення занять фізичним вихованням студенток з ожирінням 

засобами комплексного використання аквааеробіки і ритмічної гімнастики : автореф. 

дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Тетяна Валентинівна Гуртова ; 

МОНУ, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника". – Івано-

Франківськ, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Д25 

Дев'ятаєва, О. В. Розвиток пляжних ігрових видів спорту в Україні за сучасних умов 

міжнародного спортивного руху : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту 

: 24.00.01 / Ольга Віталіївна Дев'ятаєва ; МОНУ, НУФВСУ. – Київ, 2017. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Д27 

Дейнеко, А. Х. Формування культури рухової діяльності в учнів п'ятих та шостих класів 

засобами основної гімнастики : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

24.00.02 / Альфія Хамзіївна Дейнеко ; Львівський державний університет фізичної 

культури. – Львів, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А. 

Е99 

Євтух, М. І. Методика оздоровлення студентів ВНЗ під час професійної підготовки : 

автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Микола Іванович 

Євтух ; Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. – Івано-

Франківськ, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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А 

Є92 

Єфременко, А. М. Система відновлення працездатності кваліфікованих легкоатлетів-

спринтерів з використанням ергогенних засобів протягом підготовчих періодів : 

автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Андрій Миколайович 

Єфременко ; МОНУ, Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2016. – 

20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

З-15 

Задорожна, О. Р. Удосконалення теоретичної підготовки спортсменів на етапі 

попередньої базової підготовки у фехтуванні : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : 24.00.01 / Ольга Романівна Задорожна ; Львівський державний 

університет фізичної культури. – Львів, 2015. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

З-36 

Заставна, О. М. Фізична реабілітація слабочуючих дітей старшого дошкільного віку 

після кохлеарної імплантації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

24.00.03 / Ольга Михайлівна Заставна ; Прикарпатський національний університет        

ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

З-59 

Зігунов, В. М. Професійна підготовка майбутніх менеджерів з туризму до організації 

туристсько-спортивної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Василь 

Миколайович Зігунов ; МОНУ, Харківський національний педагогічний університет     

ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

З-59 

Зігунова, І. С. Професійна підготовка інструкторів туристського супроводу у вищих 

навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Інна Сергіївна 

Зігунова ; МОНУ, Харківський національний педагогічний університет                           

ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

К21 

Каратник, І. В. Удосконалення швидкісно-силової підготовленості бадмінтоністів на 

етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : 24.00.01 / Іван Васильович Каратник ; Львівський державний університет 

фізичної культури. – Львів, 2017. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

К28 

Касарда, О. З. Розвиток рухової активності студенток вищих навчальних закладів у 

процесі занять скандинавською ходьбою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 

/ Ольга Зіновіївна Касарда ; МОНУ, Східноєвропейський національний університет      

ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

К41 

Кіндзер, Б. М. Спеціальна підготовка кваліфікованих каратистів у дисципліні куміте з 

використанням формальних комплексів ката (на прикладі Кіокушинкай карате) : 

автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Богдан Миколайович 

Кіндзер ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

К56 

Коваленко, Н. П. Спортсмен в умовах професіоналізації та комерціалізації спорту 

вищих досягнень : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 

/ Наталія Петрівна Коваленко ; МОНУ, НУФВСУ. – Київ, 2017. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

К72 

Костюк, Ю. С. Методика диференційованого навчання фізичних вправ учнів основної 

малокомплектної школи засобами баскетболу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 
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/ Юлія Сергіївна Костюк ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

К85 

Криворучко, Н. В. Вплив вправ чирлідингу на фізичний стан студентів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання 

та спорту : 24.00.02 / Наталія Вікторівна Криворучко ; Львівський державний 

університет фізичної культури. – Львів, 2017. – 18 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

К88 

Кубай, Г. В. Організаційно-методичні засади залучення студентів медичних коледжів до 

рухової активності у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : 24.00.02 / Григорій Васильович Кубай ; Прикарпатський 

національний університет ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

К88 

Кувалдіна, О. В. Індивідуалізація підготовки ралійних екіпажів з урахуванням чинників 

результативності багатоетапних змагань : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : 24.00.01 / Ольга Вікторівна Кувалдіна ; Львівський державний університет 

фізичної культури. – Львів, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

К95 

Кучер, Т. В. Оптимізація фізичної підготовленості студентів гуманітарного вузу з 

різним типом автономної нервової системи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання 

та спорту : 24.00.02 / Тетяна Василівна Кучер ; ДВНЗ "Прикарпатський національний 

університет ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

К96 

Кушнір, В. В. Підвищення психофізичного стану дітей молодшого шкільного віку 

засобами настільного тенісу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

24.00.02 / Василь Васильович Кушнір ; Прикарпатський національний університет ім. 

Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Л15 

Лада, С. С. Воспитание нравственных качеств студентов в образовательном процессе 

училища олимпийского резерва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Светлана 

Сергеевна Лада ; Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта. – Омск, 2016. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Л17 

Лазаренко, М. Г. Формування рухових умінь і навичок старшокласників у процесі 

лижної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Микола Григорович 

Лазаренко ; МОНУ,Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. 

Шевченка. – Чернігів, 2015. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Л33 

Лебедєв, С. І. Удосконалення тренувального процесу юних футболістів 10-12 років з 

урахуванням ігрового амплуа : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

24.00.01 / Сергій Ігорович Лебедєв ; МОНУ, Харківська державна академія фізичної 

культури. – Харків, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Л34 

Левандовська, Л. Ю. Диференціація фізичного виховання підлітків з урахуванням 

психофізичних особливостей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту 

/ Любов Юріївна Левандовська ; Прикарпатський національний університет ім. Василя 

Стефаника. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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А 

Л45 

Ленишин, В. А. Удосконалення спеціальної фізичної підготовки у групових вправах 

художньої гімнастики на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Вікторія Андріївна Ленишин ; 

Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Л77 

Лопацький, С. В. Корекція порушень постави студентів у процесі фізичного виховання з 

урахуванням стану біогеометричного профілю : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : 24.00.02 / Сергій Васильович Лопацький ; Прикарпатський 

національний університет ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

М12 

Магулка, І. В. Медична, соціально-трудова та професійна реабілітація хворих 

працездатного віку, які перенесли геморагічний інсульт : автореф. дис. ... канд. мед. 

наук : 14.01.33 / Ірина Володимирівна Магулка ; МОЗУ, НМА післядипломної освіти   

ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2017. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

М13 

Маєвський, М. І. Ціннісні орієнтації у сфері фізичної культури і спорту студентів 

педагогічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

24.00.02 / Микола Іванович Маєвський ; МОНУ, Дніпропетровський державний 

інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2016. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

М17 

Максимчук, І. А. Розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної 

культури в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 

/ Ірина Анатоліївна Максимчук ; МОНУ, Хмельницький національний університет. – 

Хмельницький, 2017. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

М18 

Малахов, С. В. Индивидуализация обучения плаванию детей 4-5 лет на основе 

принципа энтропии : автореф. дис. канд. ... пед. наук : 13.00.04 / Сергей Владимирович 

Малахов ; Белорусский государственный университет физической культуры. – Минск, 

2015. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

М24 

Манько, Л. Г. Развитие гибкости у гимнасток 10-12 лет на основе сопряженной физико-

технической подготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Людмила 

Геннадьевна Манько ; Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2015. – 22 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

М31 

Маслов, Р. В. Формування оздоровчої компетентності майбутніх фахівців із фізичної 

реабілітації в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 

/ Роман Вікторович Маслов ; МОНУ, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 22 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

М48 

Мельник, А. Ю. Удосконалення змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів на 

основі комп'ютерної системи оцінки ефективності виконання подач : автореф. дис. ... 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Аліна Юріївна Мельник ; МОНУ, 

Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2017. – 22 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

М48 

Мельник, М. Г. Становлення та розвиток студентського спорту в України в ХХІ 

столітті : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Михайло 
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Григорович Мельник ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 

2016. – 20 с.              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

М69 

Міхнов, О. П. Визначення ігрового амплуа хокеїстів з урахуванням особистісних 

параметрів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Олексій 

Павлович Міхнов ; МОНУ, НУФВСУ. – Київ, 2017. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

О-41 

Одеров, А. М. Обґрунтування тесту фізичної підготовленості військовослужбовців : 

автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Артур Михайлович 

Одеров ; Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. – Івано-

Франківськ, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

О-46 

Озарук, В. В. Формування мотивації до підвищення рухової активності учнів 

молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

24.00.02 / Василь Васильович Озарук ; МОНУ, ДВНЗ "Прикарпатський національний 

університет ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

О-58 

Онищук, О. Н. Коррекция нагрузок в физическом воспитании детей 4-6 лет с тяжелыми 

нарушениями речи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Олеся Николаевна 

Онищук ; Белорусский государственный университет физической культуры. – Минск, 

2016. – 32 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

О-72 

Осадчая, Н. С. Сопряженное формирование технических приемов и тактических 

действий баскетболисток 13-15 лет : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталья 

Сергеевна Осадчая ; Белорусский государственный университет физической 

культуры. – Минск, 2015. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

П12 

Павлюк, О. С. Педагогічна технологія самовдосконалення викладачів фізичного 

виховання у процесі професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 

/ Оксана Сергіївна Павлюк ; МОНУ, Хмельницький національний університет. – 

Хмельницький, 2015. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

П19 

Пасько, В. В. Інноваційні технології удосконалення фізичної та технічної 

підготовленості регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Владлена Віталіївна Пасько ; МОНУ, 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 

2016. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

П26 

Первачук, Р. В. Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих борців вільного 

стилю з використанням спрямованого впливу на системи енергозабезпечення : автореф. 

дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Ростислав Вікторович 

Первачук ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2016. – 16 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Р55 

Рихлюк, С. П. Удосконалення підготовки юних гімнастів із врахуванням морфо-

функціональних показників : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

24.00.01 / Сергій Павлович Рихлюк ; Львівський державний університет фізичної 

культури. – Львів, 2016. – 18 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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А 

Р68 

Ролюк, О. В. Удосконалення фізичної підготовки військовослужбовців-розвідників 

Збройних сил України засобами військового пентатлону : автореф. дис. ... канд. наук з 

фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Олександр Васильович Ролюк ; Прикарпатський 

національний університет ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

С13 

Сагиев, Т. А. Развитие специальной выносливости биатлонистов 13-14 лет в 

подготовительном периоде : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Талгат Абаевич 

Сагиев ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – 

Омск, 2015. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

С14 

Саїнчук, А. М. Фізична реабілітація хворих шийно-грудним остеохондрозом і 

гіпертонічною хворобою : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

24.00.03 / Анна Максимівна Саїнчук ; МОНУ, НУФВСУ. – Київ, 2017. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

С30 

Семеряк, З. С. Удосконалення техніко-тактичної підготовленості фехтувальниць-

шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з 

фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Зоряна Степанівна Семеряк ; Львівський державний 

університет фізичної культури. – Львів, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

С53 

Снежицкий, П. В. Индивидуализация двигательных режимов сельских школьников на 

внеклассных занятиях по физической культуре : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Павел Владимирович Снежицкий ; Белорусский государственный 

университет физической культуры. – Минск, 2014. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

С60 

Соловей, Д. О. Організаційно-методичні передумови розвитку форм організації 

фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Дмитро Олександрович Соловей ; МОНУ, 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 

2016. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

С79 

Стефанишин, М. В. Диференціація оцінювання фізичної підготовленості школярів 10-

11-х класів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Маркіян 

Васильович Стефанишин ; Львівський державний університет фізичної культури. – 

Львів, 2017. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

С89 

Сулима, А. С. Удосконалення фізичної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на 

траві шляхом застосування методики "ендогенно-гіпоксичного дихання" : автореф. дис. 

... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Алла Станіславівна Сулима ; 

Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2017. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

С91 

Сухарева, С. М. Формирование физической активности школьников с учетом типовых 

особенностей ее структуры средствами легкоатлетических упражнений : автореф. дис. 

... канд. пед. наук : 13.00.04 / Светлана Михайловна Сухарева ; Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья                         

им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2015. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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А 

Т74 

Тропін, Ю. М. Вдосконалення спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовки 

кваліфікованих спортсменів в греко-римській боротьбі з урахуванням різних стилів 

протиборства : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Юрій 

Миколайович Тропін ; МОНУ, Харківська державна академія фізичної культури. – 

Харків, 2016. – 22 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Т76 

Трояновська, М. М. Розвиток координаційних якостей дівчат різних вікових груп у 

процесі занять біатлоном у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.02 / Марія Миколаївна Трояновська ; МОНУ, Чернігівський 

національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

У74 

Усатова, Е. В. Развитие специальной выносливости теннисистов 13-14 лет при 

подготовке к игре на кортах с «медленным» покрытием : автореф. дис. ... канд. пед. наук 

: 13.00.04 / Евгения Вячеславовна Усатова ; Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. – Омск, 2016. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Ф17 

Файдевич, В. В. Методика модульного навчання студентів вищих навчальних закладів у 

процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Володимир 

Володимирович Файдевич ; МОНУ, Східноєвропейський національний університет ім. 

Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Ф33 

Федорак, В. В. Історико-культурні засади становлення і розвитку етнотуризму в Україні 

1991-2014 рр. (на матеріалах Івано-Франківської області) : автореф. дис. ... канд. іст. 

наук : 07.00.01 / Володимир Васильович Федорак ; Прикарпатський національний 

університет ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Ф57 

Фильгина, Е. В. Теоретические и методические основы гендерного построения 

физической подготовки тяжелоатлеток : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Елена 

Васильевна Фильгина ; Белорусский государственный университет физической 

культуры. – Минск, 2017. – 58 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Х-15 

Хазім Тоні. Удосконалення системи підготовки спортсменів на основі підвищення рівня 

організаційно-управлінської підготовленості майбутніх тренерів : автореф. дис. ... канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Хазім Тоні ; МОНУ, Харківська державна 

академія фізичної культури. – Харків, 2017. – 22 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Х-18 

Хамид Джамал Абдулкарим Хамид. Коррекция специальной силовой подготовки 

метателей диска на основе биомеханического анализа параметров усилия в 

упражнениях на тренажерах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хамид Джамал 

Абдулкарим Хамид ; Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2014. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Х76 

Хомич, А. В. Методика програмування індивідуальних фізкультурно-оздоровчих занять 

студентів у позааудиторній роботі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.02 / Анатолій Вікторович Хомич ; МОНУ, Східноєвропейський 

національний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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А 

Ч-49 

Черненко, С. О. Моделювання процесу навчання фізичних вправ школярів молодших 

класів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Сергій 

Олександрович Черненко ; Львівський державний університет фізичної культури. – 

Львів, 2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Ч-90 

Чумила, Е. А. Повышение уровня профессионально-прикладной физической 

подготовленности курсантов учреждений высшего образования МЧС Республики 

Беларусь : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Евгений Анатольевич Чумила ; 

Белорусский государственный университет физической культуры. – Минск, 2016. – 32 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Я22 

Яворський, А. І. Прикладна фізична підготовка офіцерів під час професійної адаптації 

до служби у Збройних силах України (на прикладі випускників вищих навчальних 

закладів) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Андрій 

Іванович Яворський ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 

2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Я51 

Яловик, А. В. Формування рухових навичок студентів університету засобами легкої 

атлетики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Антон Володимирович Яловик ; 

МОНУ, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 

2016. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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