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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ 

 

 

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2021 РОКУ 
 

 

  

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА 

 

5 

М54 

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисципліни "Основи 

теорії здоров'я та здорового способу життя : діагностика та моніторинг стану 

здоров'я" / А. В. Воробйова, М. М. Василенко, Н. В. Ковальова, Н. П. Єременко, 

О. А. Юрченко; НУФВСУ, Кафедра здоров'я, фітнесу та рекреації. ─ Київ : [б. в.], 

2019. ─ 40 с. 

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

 

5 

У48 

Уліс, Н. Є. Нейроортопедія : посібник / Н. Є. Уліс. ─ Київ : ВСВ "Медицина", 2014. ─ 

360 с. 

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

 

5 

Ф79 

Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами 

освіти : збірник наукових праць. Вип. 9 / ред. І. І. Стасюк, Е. О. Жигульова, 

Р. Б. Чаплінський [та ін.] ; Кам'янець-Подільський НУ ім. І. Огієнка. ─ Кам'янець-

Подільський : Кам'янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка, 2020. ─ 144 с. ─ Укр., 

рос. мовами. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 
  

МИСТЕЦТВО. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

85.30 

С91 

Сучасний танець : шляхи творчого вдосконалення : навч. посібник / І. І. Герц, 

Л. В. Мова, О. Б. Кебас [та ін.] ; МОНУ, Київський національний університет 

культури і мистецтв. ─ Київ : ВЦ КНУКіМ, 2021. ─ 241 с. : іл. 

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

 
  

ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ 

 

88 

П86 

Психологія здоров'я людини : навчально-методичний посібник / І. В. Толкунова, 

О. Р. Гринь, І. І. Смоляр, М. О. Мосьпан, Т. М. Булгакова, Г. В. Жукова, 

С. О. Подофєй. ─ Київ : Талком, 2021. ─ 243 с. 

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

 

88 

П86 

Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та 

ВНЗ : зб. наук. пр. Вип. 1(23) / ред. А. С. Дем`янчук, В. І. Борейко, Т. Л. Груба ; 

МОНУ, Міжнародний екон.-гум. ун-т ім. акад. С. Дем’янчука. ─ Рівне : РВЦ МЕГУ 

ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. ─ 188 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

88 

П86 

Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та 

ВНЗ : зб. наук. пр. Вип. 2(24) / ред. А. С. Дем`янчук, В. І. Борейко, Т. Л. Груба ; 

МОНУ, Міжнародний екон.-гум. ун-т ім. акад. С. Дем’янчука. ─ Рівне : РВЦ МЕГУ 

ім. акад. С. Дем’янчука, 2020. ─ 106 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 
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88.43 

Т38 

Технології психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб'єктів спортивної 

діяльності: колективна монографія / Т. В. Петровська, В. І. Воронова, О. Р. Гринь, 

І. В. Толкунова, [та ін.]. ─ Київ : Видавець Позднишев, 2021. ─ 166 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 
  

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 

75 

П75 

Вісник Прикарпатського університету. Вип. 35 : Фізична культура / Прикарпатський 

національний університет ім. В. Стефаника ; МОНУ. ─ Івано-Франківськ : ДВНЗ 

"Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника", 2020. ─ 86 с. : іл. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75 

П75 

Вісник Прикарпатського університету. Вип. 36 : Фізична культура / Прикарпатський 

національний університет ім. В. Стефаника ; МОНУ. ─ Івано-Франківськ : ДВНЗ 

"Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника", 2020. ─ 119 с. : іл. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.11 

В62 

Водні види акварекреації як засіб оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

школярів, молоді та дорослих : методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів / Н. П. Єременко, О. В. Андрєєва, Н. В. Ковальова [та ін.]; НУФВСУ, 

Кафедра здоров'я, фітнесу та рекреації. ─ Київ : [б. в.], 2020. ─ 35 с. : іл. 

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

 

75.11 

Д84 

Дутчак, Ю. В. Теорія і методика забезпечення якості професійної підготовки 

майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури : монографія 

/ Ю. В. Дутчак. ─ Київ : ФОП Халіков Р. Р., 2020. ─ 388 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.11 

О64 

Організація і методика позаакадемічних занять фізичним вихованням студентів 

закладів вищої освіти : навч. посібник / В. М. Корягін, О. З. Блавт, В. В. Стадник [та 

ін.] ; МОНУ, НУ "Львівська політехніка". ─ Львів : Львівська політехніка, 2020. ─ 

272 с. : іл. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.11 

Р69 

Романчук, О. В. Підготовка фахівців фізичного виховання і спорту до педагогічної 

діяльності з дітьми і молоддю в Австрії : теоретико-методологічний аспект : 

монографія / О. В. Романчук. ─ Львів : ТзОВ "Галицька видавнича спілка", 2019. ─ 

434 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.11 

Ф50 

Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць. Вип. 9(28) / ред. 

В. М. Костюкевич ; МОНУ, Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського ; Житомирський 

ДУ ім. І. Франка. ─ Вінниця : ТОВ "Твори", 2020. ─ 376 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.11 

Ф50 

Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць. Вип. 10(29) / ред. 

В. М. Костюкевич ; МОНУ, Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського ; Житомирський 

ДУ ім. І. Франка. ─ Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Франка, 2020. ─ 204 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.116.04 

Д33 

Денисенко, Н. Г. Формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної 

культури: теорія та методика : монографія / Н. Г. Денисенко. ─ Луцьк : СПД Гадяк 

Жанна Володимирівна, 2020. ─ 460 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 
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75.116.04 

Т89 

Турчик, І. Х. Шкільний спорт як засіб формування цінностей учнівської молоді США: 

теорія і практика : монографія / І. Х. Турчик. ─ Дрогобич : ТзоВ «Трек ЛТД», 2020. ─ 

404 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.14 

Ф76 

Фоменко, О. В. Розвиток рухово-координаційних здібностей при заняттях воркаутом : 

метод. рекомендації / уклад. О. В. Фоменко, О. М. Школа, В. Х. Фоменко; МОНУ, 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, 

Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської 

обласної ради. ─ Харків : ФОП Бровін О., 2020. ─ 128 с. : іл. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.4(2) 

П32 

Підприємницька діяльність у галузі фізичної культури і спорту : навчальний посібник 

/ укл. А. Д. Молдован ; МОНУ, Чернівецький НУ ім. Ю. Федьковича. ─ Чернівці : 

Чернівцький НУ ім. Ю. Федьковича, 2020. ─ 104 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.581 

Т48 

Ткаченко, С. Н. Одессея мастера Ефима Когана / С. Н. Ткаченко. ─ Одесса : ТЭС, 

2020. ─ 116 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.582 

Г93 

Губарєв, І. В. Кам'янське ─ шашкове місто: історичні факти та події : монографія 

/ І. В. Губарєв. ─ Кам'янське : ДДТУ, 2021. ─ 158 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.69 

П30 

Петренко, О. П. Оздоровчі технології пілатесу в професійно-прикладній фізичній 

підготовці студентів закладів вищої освіти : монографія / О. П. Петренко, 

Н. В. Петренко, Т. О. Лоза. ─ Суми : Сумський державний університет, 2020. ─ 176 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.711 

Л38 

Легка атлетика (тестові завдання) : навчально-методичний посібник / уклад. 

М. Ю. Ячнюк, І. О. Ячнюк, Ю. Б. Ячнюк ; МОНУ, Чернівецький НУ 

ім. Ю. Федьковича. ─ Чернівці : Чернівецький НУ ім. Ю. Федьковича, 2020. ─ 72 с. 

              Кільк. прим.:  1  Читальний зал () 

 

75.727 

Є80 

Єрьоменко, Е. А. Теорія та методика бойового хортингу : навчальний посібник : у 2-х 

ч. Ч. 1 / Е. А. Єрьоменко ; УДФСУ.  ─ Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. ─ 

462 с. ─ (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 75). 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.727 

Є80 

Єрьоменко, Е. А. Теорія та методика бойового хортингу : навчальний посібник : у 2-х 

ч. Ч. 2 / Е. А. Єрьоменко ; УДФСУ. ─ Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. ─ 

420 с. : іл. ─ (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 75). 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 

 

75.81 

Т87 

Туризм і гостинність : досвід і сучасні реалії : колективна монографія / ред. 

С. Р. Бабушко ; НУФВСУ, Кафедра туризму. ─ Київ : ФОП Гуляєва В. М., 2021. ─ 

244 с. : іл. 

              Кільк. прим.:  1  (Читальний зал) 
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ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ 

 

Д 

А13 

Абдулрахман Раман Норі. Організаційні умови розвитку масового спорту в Курдистані : 

дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Абдулрахман Раман Норі ; 

МОНУ, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 

2021. – 212 с. – Науковий керівник - проф., д-р наук з фіз. виховання та спорту 

Ю. П. Мічуда. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

А28 

Адамчук, В. В. Програмування тренувального процесу спортсменів у легкоатлетичному 

багатоборстві на етапі безпосередньої підготовки до змагань : дис. ... канд. наук з фіз. 

виховання та спорту: 24.00.01 / Вадим Віталійович Адамчук ; МОНУ, Національний 

університет фізичного виховання і спорту України, Вінницький ДПУ 

ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 228 с. – Науковий керівник - проф., д-р наук з 

фіз. виховання та спорту В. М. Костюкевич. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

В35 

Верняєв, О. Ю. Індивідуалізація спеціальної підготовки гімнастів високої кваліфікації в 

багатоборстві : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / Олег Юрійович 

Верняєв ; МОНУ, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – 

Київ, 2021. – 186 с. – Науковий керівник - доц., канд. пед. наук Ю. М. Салямін. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

Г14 

Гакман, А. В. Теоретико-методичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активноcті 

осіб похилого віку : дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Анна 

Вікторівна Гакман ; МОНУ, Національний університет фізичного виховання і спорту 

України. – Київ, 2021. – 520 с. – Науковий консультант - проф., д-р наук з фіз. 

виховання та спорту О. В. Андрєєва. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

Г22 

Гасанова, С. Ф. Структура функціональної підготовленості спортсменок високого класу 

як фактор забезпечення змагальної діяльності в жіночому боксі : дис. ... канд. наук з фіз. 

виховання та спорту: 24.00.01 / Саіда Фарухівна Гасанова ; МОНУ, Національний 

університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 248 с. – Науковий 

керівник - проф., д-р біол. наук О. М. Лисенко. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

Г93 

Гузак, О. Ю. Фізична реабілітація спортсменів з нефіксованими порушеннями опорно-

рухового апарату : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.03 / Олександра 

Юріївна Гузак ; МОНУ, Ужгородський національний університет, Національний 

університете фізичного виховання і спорту України. – Ужгород, 2020. – 246 с. – 

Науковий керівник - доц., д-р мед. наук І. С. Миронюк. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

Д32 

Дем'янчук, О. Г. Корекція фізичного стану школярів 15-16 років засобами спортивного 

туризму : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Олена Григорівна 

Дем'янчук ; МОНУ, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 

Східноєвропейський НУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 234 с. – Науковий керівник 

- проф., д-р наук з фіз. виховання і спорту А. І. Альошина. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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Д 

Д58 

Довгодько, І. В. Стимуляція спеціальної роботоздатності веслувальників високої 

кваліфікації в період безпосередньої підготовки до змагань : дис. ... канд. наук з фіз. 

виховання та спорту: 24.00.01 / Іван Вікторович Довгодько ; МОНУ, Національний 

університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 216 с. – Науковий 

керівник - проф., д-р наук з фіз. виховання і спорту Ю. М. Шкребтій. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

К18 

Камперо, Е. Е. Удосконалення швидкісно-силової підготовки висококваліфікованих 

бігунів на короткі дистанції на основі застосування засобів різної переважної 

спрямованості : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / Ескаланте 

Елієзер Давід Камперо ; МОНУ, Національний університет фізичного виховання і 

спорту України. – Київ, 2021. – 258 с. – Науковий керівник - доц., канд. наук з фіз. 

виховання і спорту А. В. Колот. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

К95 

Кучерявий, О. М. Організаційно-методичні засади впровадження дистанційних 

технологій в систему олімпійської освіти : . дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 

24.00.01 / Олександр Миколайович Кучерявий ; МОНУ, Національний університет 

фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 260 с. – Науковий керівник - 

проф., д-р пед. наук М. М. Булатова. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

М69 

Михальчук, А. Д. Диференційована оцінка фізичної підготовленості молодших 

школярів, віднесених до різних медичних груп в процесі фізичного виховання : дис. ... 

канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Андрій Дмитрович Михальчук ; МОНУ, 

Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 

218 с. – Науковий керівник - доц., канд. наук з фіз. виховання та спорту 

В. П. Семененко. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

М71 

Мишко, В. В. Психофізіологічні критерії прояву успішності при формуванні 

хореографічних навичок юними спортсменами : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та 

спорту: 24.00.01 / Вероніка Володимирівна Мишко ; МОНУ, Національний університет 

фізичного виховання і спорту України, Ужгородський національний університет. – 

Ужгород, 2020. – 210 с. – Науковий керівник - проф., д-р біол. наук Г. В. Коробейніков. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

М66 

Мітова, О. О. Теоретико-методичні основи контролю в командних спортивних іграх в 

процесі багаторічного вдосконалення : дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту: 

24.00.01 / Олена Олександрівна Мітова ; МОНУ, Національний університет фізичного 

виховання і спорту України , Придніпровська ДАФКС. – Дніпро, 2021. – 596 с. – 

Науковий консультант - проф., д-р наук з фіз. виховання та спорту О. А. Шинкарук. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

М86 

Мохаммед Фахмі Рабін. Реалізація інтенсивного підходу до участі кваліфікованих 

спортсменів у змаганнях у системі річної підготовки (на матеріалі легкої атлетики) : . 

дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Мохаммед Фахмі Рабін ; МОНУ, 

Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 200 

с. – Науковий керівник - проф., д-р наук з фіз. виховання та спорту О. К. Козлова. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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Д 

Н84 

Носова, Н. Л. Превентивна фізична реабілітація дітей дошкільного віку з 

функціональними порушеннями опорно-рухового апарату : дис. ... д-ра наук з фіз. 

виховання та спорту: 24.00.03 / Наталія Леонідівна Носова ; МОНУ, Національний 

університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 450 с. – Науковий 

консультант - проф., д-р наук з фіз. виховання і спорту В. О. Кашуба. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

П36 

Пічурін, В. В. Теоретико-методологічні основи психофізичної підготовки студентів 

інженерних спеціальностей у процесі фізичного виховання : дис. ... д-ра наук з фіз. 

виховання та спорту: 24.00.02 / Валерій Васильович Пічурін ; МОНУ, Національний 

університет фізичного виховання і спорту України, Придніпровська ДАФКС. – Дніпро, 

2020. – 540 с. – Науковий консультант - проф,. д-р наук з фіз. виховання та спорту 

Н. В. Москаленко. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

П44 

Подрігало, О. О. Теоретико-методичні засади прогнозування успішності спортивної 

діяльності на етапах базової підготовки : дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту: 

24.00.01 / Ольга Олександрівна Подрігало ; МОНУ, Національний університет 

фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 528 с. – Науковий консультант - 

проф., д-р наук з фіз. виховання і спорту О. В. Борисова. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

Р83 

Руденко, А. М. Фізична реабілітація (фізична терапія) дітей 5-6 років із наслідками 

дисплазії кульшових суглобів в умовах дошкільного навчального закладу : дис. ... канд. 

наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Анна Миколаївна Руденко ; МОНУ, 

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Сумський ДПУ 

ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 312 с. – Науковий керівник - проф., д-р пед. наук 

Ю. О. Лянной. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

С17 

Самойлюк, О. В. Корекція порушень біомеханічних властивостей стопи юних 

спортсменів засобами фізичної реабілітації : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 

24.00.03 / Оксана Валеріївна Самойлюк ; МОНУ, Національний університет фізичного 

виховання і спорту України, Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 

2020. – 256 с. – Науковий керівник - проф., д-р наук з фіз. виховання та спорту 

І. П. Випасняк. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

С32 

Сергієнко, В. П. Особливості психофізичного та соціального розвитку молодших 

школярів в умовах спеціально організованої позашкільної рухової активності : дис. ... 

канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Віталій Петрович Сергієнко ; МОНУ, 

Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 

260 с. – Науковий керівник - проф., канд. пед. наук Т. В. Петровська. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

С32 

Серебряков, О. Ю. Удосконалення змагальної діяльності хокеїстів високої кваліфікації 

на основі моделювання техніко-тактичних дій : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та 

спорту: 24.00.01 / Олег Юрійович Серебряков ; МОНУ, Національний університет 

фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 230 с. – Науковий керівник - 

проф., д-р наук з фіз. виховання і спорту О. А. Шинкарук. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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Д 

С91 

Сухомлинов, Р. О. Організаційно-методичні засади оздоровчо-рекреаційної діяльності 

дітей дошкільного віку в умовах дитячих футбольних клубів : дис. ... канд. наук з фіз. 

виховання і спорту: 24.00.02 / Рудольф Олегович Сухомлинов ; МОНУ, Національний 

університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 224с. – Науковий 

керівник - проф., д-р наук з фіз виховання та спорту О. В. Андрєєва. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

Д 

Ч-34 

Чеверда, А. О. Побудова фітнес-програми з елементами спортивних танців для дітей 

старшого шкільного віку : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 

/ Анастасія Олегівна Чеверда ; МОНУ, Національний університет фіз. виховання і 

спорту України. – Київ, 2020. – 218 с. – Науковий керівник - проф., д-р наук з фіз 

виховання та спорту О. В. Андрєєва. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

А13 

Абдулрахман Раман Норі. Організаційні умови розвитку масового спорту в 

Курдистані : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 

/ Абдулрахман Раман Норі ; МОНУ, Національний університет фізичного виховання і 

спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

А28 

Адамчук, В. В. Програмування тренувального процесу спортсменів у 

легкоатлетичному багатоборстві на етапі безпосередньої підготовки до змагань : 

автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / Вадим Віталійович 

Адамчук ; МОНУ, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – 

Київ, 2021. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

В35 

Верняєв, О. Ю. Індивідуалізація спеціальної підготовки гімнастів високої кваліфікації 

в багатоборстві : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / Олег 

Юрійович Верняєв ; МОНУ, Національний університет фізичного виховання і спорту 

України. – Київ, 2021. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Г14 

Гакман, А. В. Теоретико-методичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

осіб похилого віку : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 

/ Анна Вікторівна Гакман ; МОНУ, Національний університет фізичного виховання і 

спорту України. – Київ, 2021. – 40 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Г22 

Гасанова, С. Ф. Структура функціональної підготовленості спортсменок високого 

класу як фактор забезпечення змагальної діяльності в жіночому боксі : автореф. дис. ... 

канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / Саіда Фарухівна Гасанова ; МОНУ, 

Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Г93 

Гузак, О. Ю. Фізична реабілітація спортсменів з нефіксованими порушеннями опорно-

рухового апарату : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.03 

/ Олександра Юріївна Гузак ; МОНУ, Національний університет фізичного виховання і 

спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Д32 

Дем'янчук, О. Г. Корекція фізичного стану школярів 15-16 років засобами спортивного 

туризму : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Олена 

Григорівна Дем'янчук ; МОНУ, Національний університет фізичного виховання і 

спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 



www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) 

 

 

IX. 2021 

 

8 

А 

Д58 

Довгодько, І. В. Стимуляція спеціальної роботоздатності веслувальників високої 

кваліфікації в період безпосередньої підготовки до змагань : автореф. дис. ... канд. 

наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / Іван Вікторович Довгодько ; МОНУ, 

Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 22 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

К18 

Камперо, Е. Е. Удосконалення швидкісно-силової підготовки висококваліфікованих 

бігунів на короткі дистанції на основі застосування засобів різної переважної 

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

/ Ескаланте Елієзер Давід Камперо ; МОНУ, Національний університет фізичного 

виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 22 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

К95 

Кучерявий, О. М. Організаційно-методичні засади впровадження дистанційних 

технологій в систему олімпійської освіти : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання 

і спорту: 24.00.01 / Олександр Миколайович Кучерявий ; МОНУ, Національний 

університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

М69 

Михальчук, А. Д. Диференційована оцінка фізичної підготовленості молодших 

школярів, віднесених до різних медичних груп в процесі фізичного виховання : 

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

Михальчук ; МОНУ, Національний університет фізичного виховання і спорту 

України. – Київ, 2021. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

М71 

Мишко, В. В. Психофізіологічні критерії прояву успішності при формуванні 

хореографічних навичок юними спортсменами : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. 

виховання та спорту: 24.00.01 / Вероніка Володимирівна Мишко ; МОНУ, 

Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

М66 

Мітова, О. О. Теоретико-методичні основи контролю в командних спортивних іграх в 

процесі багаторічного вдосконалення : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та 

спорту: 24.00.01 / Олена Олександрівна Мітова ; МОНУ, Національний університет 

фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 42 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

М86 

Мохаммед Фахмі Рабін. Реалізація інтенсивного підходу до участі кваліфікованих 

спортсменів у змаганнях у системі річної підготовки (на матеріалі легкої атлетики) : 

автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Мохаммед Фахмі 

Рабін ; МОНУ, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – 

Київ, 2021. – 20 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

Н84 

Носова, Н. Л. Превентивна фізична реабілітація дітей дошкільного віку з 

функціональними порушеннями опорно-рухового апарату : автореф. дис. ... д-ра наук з 

фіз. виховання та спорту: 24.00.03 / Наталія Леонідівна Носова ; МОНУ, Національний 

університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 44 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

П36 

Пічурін, В. В. Теоретико-методологічні основи психофізичної підготовки студентів 

інженерних спеціальностей у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра наук 

з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Валерій Васильович Пічурін ; МОНУ, 

Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 44 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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А 

П44 

Подрігало, О. О. Теоретико-методичні засади прогнозування успішності спортивної 

діяльності на етапах базової підготовки : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та 

спорту: 24.00.01 / Ольга Олександрівна Подрігало ; МОНУ, Національний університет 

фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 44 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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Р83 

Руденко, А. М. Фізична реабілітація (фізична терапія) дітей 5-6 років із наслідками 

дисплазії кульшових суглобів в умовах дошкільного навчального закладу : автореф. 

дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Анна Миколаївна Руденко ; 

МОНУ, Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 

2021. – 28 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

С17 

Самойлюк, О. В. Корекція порушень біомеханічних властивостей стопи юних 

спортсменів засобами фізичної реабілітації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. 

виховання і спорту: 24.00.03 / Оксана Валеріївна Самойлюк ; МОНУ, Національний 

університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

А 

С32 

Сергієнко, В. П. Особливості психофізичного та соціального розвитку молодших 

школярів в умовах спеціально організованої позашкільної рухової активності : 

автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Віталій Петрович 

Сергієнко ; МОНУ, Національний університет фізичного виховання і спорту 

України. – Київ, 2020. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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С32 

Серебряков, О. Ю. Удосконалення змагальної діяльності хокеїстів високої кваліфікації 

на основі моделювання техніко-тактичних дій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. 

виховання та спорту: 24.00.01 / Олег Юрійович Серебряков ; МОНУ, Національний 

університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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С91 

Сухомлинов, Р. О. Організаційно-методичні засади оздоровчо-рекреаційної діяльності 

дітей дошкільного віку в умовах дитячих футбольних клубів : автореф. дис. ... канд. 

наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Рудольф Олегович Сухомлинов ; МОНУ, 

Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 28 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 
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Ч-34 

Чеверда, А. О. Побудова фітнес-програми з елементами спортивних танців для дітей 

старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 

24.00.02 / Анастасія Олегівна Чеверда ; МОНУ, Національний університет фізичного 

виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. 

              Кільк. прим.:  1  (Дисертаційний зал) 

 

 


