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творческих специальностей: 

Сб. науч. трудов / Под ред. 
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ной подготовленности 

прыгунов в высоту 
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оценки специальной 

подготовленности вы-

сококвалифицирован-

ных прыгунов в длину  

Друк. Физ. воспитание студентов 

творческих специальностей 
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наук. пр. / За ред. С.С. Єр-
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2003. – № 10. – С. 83–96. 
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35 Индивидуальные осо-
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тельной деятельности 
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Друк. Физ. воспитание студентов 

творческих специальностей: 

Сб. науч. тр. / Под ред. С.С. 

Ермакова – Харьков: ХГА-

ДИ (ХХПИ), 2003. – № 6. – 

С. 3–14. 
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36 Совершенствование 

системы спортивной 

подготовки легкоат-

летов-прыгунов  

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання і спор-

ту: Зб. наук. пр. / За ред. 

С.С. Єрмакова – Харків: 

ХДАДМ, 2003. – № 9. – С. 
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технического мастер-

ства высококвалифи-

цированных прыгунов 

в длину  

Друк. Науковий вісник: Збірн. на-

ук. пр. Волинського дер-

жавного університету імені 

Лесі Українки. – 2003. –№ 

11. – С. 210–214. 

5  

38 Современная оценка 

специальной подго-

товленности прыгунов 

в высоту 

Друк. Научный атлетический 

вестник. – 2003. – Т. 5,            

№ 3. – С. 47–56. 

10 Козлова Е.К.  

39 The technical prepared-

ness control of high 

skilled long jumpers 

Друк. Track –and – Field in Theory 

and Practice –Gdansk, 16–17 

May 2003. – P. 309–313. 

5 Kozlova E,  

Khmelnitska I.  

40 Совершенствование 

системы спортивной 

тренировки легкоат-

летов-прыгунов 

Друк. Сб. трудов VII международ-

ного конгресса «Современ-

ный олимпийский спорт и 

спорт для всех» (Москва, 

24–26 мая 2003). –  С. 149–

150. 

2 Козлова Е.К.  

41 Професіоналізація су-

часної легкої атлетики  

Друк. Теорія і методика фіз. вихо-

вання і спорту. – 2004. – № 

2. – С. 8–14.  

7 Козлова О.К.  

42 Формирование техни-

ческого мастерства 

легкоатлетов-

прыгунов высокой 

квалификации  

 Наука в олимпийском спор-

те. – 2004.–  № 1.– С. 18–24. 

7  

43 Аналіз індивідуальних 

особливостей змага-

льної діяльності у 

стрибку у висоту в 

чоловіків  

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фіз. виховання і спорту: Зб. 

наук. пр. / За ред. С.С. Єр-

макова – Харків: ХДАДМ, 

2004. – № 7. – С. 9–14. 

6  

44 Особливості форму-

вання технічної майс-

терності чоловіків і 

жінок у стрибку у ви-

соту 

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фіз. виховання і спорту: Зб. 

наук. пр. / За ред. С.С. Єрма-

кова – Харків: ХДАДМ, 2004. 

– № 1. – С. 257–264. 

8  

45 Факторна структура 

спеціальної підготов-

леності стрибунів у 

довжину високої ква-

ліфікації  

Друк. Теорія та методика фіз. ви-

ховання і спорту. – 2004. – 

№ 1. – С. 51–56. 

6  

46 Формування технічної 

майстерності легкоат-

летів-стрибунів у чо-

тирирічному олімпій-

ському циклі 

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фіз. виховання і спорту: Зб. 

наук. пр. / За ред. С.С. Єр-

макова – Харків: ХДАДМ, 

2004. – № 4. – С. 24–31. 

8  
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47 Особенности биоме-

ханической структуры 

соревновательной 

деятельности в прыж-

ке в высоту у мужчин 

Друк. Наука в олимпийском спор-

те. – 2004.– № 2. – С. 123–

128. 

6 Е.К. Козлова, 

А.В. Колот,             

И.В. Хмельниц-

кая  

48 Современная техноло-

гия контроля в прыжко-

вых дисциплинах лег-

кой атлетики  

Друк. Наука в олимпийском спорте. 

– 2004. – № 1. – С. 137–150. 

14 Е.К. Козлова, 

А.В. Колот, А.А. 

Еременко, В.А. 

Коробенко, В.Н. 

Николайчук  

49 Закономерности фор-

мирования техниче-

ского мастерства в 

тройном прыжке у 

женщин  

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фіз. виховання і спорту: Зб. 

наук. пр. / За ред. С.С. Єр-

макова – Харків: ХДАДМ, 

2004. – № 8 – С. 116–125. 

10  

50 Методология форми-

рования технического 

мастерства легкоатле-

тов-прыгунов высокой 

квалификации  

 

Друк. Наука в олимпийском спор-

те. – 2004. – № 2.– С. 36–40. 

5  

51 Удосконалення техні-

чної майстерності 

кваліфікованих стри-

бунів потрійним 

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фіз. виховання і спорту: Зб. 

наук. пр. / За ред. С.С. Єр-

макова – Харків: ХДАДМ, 

2005. – № 1.  – С. 9–18. 
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52 Совершенствование 

технического мастер-

ства спортсменов вы-

сокой квалификации в 

легкоатлетических 

соревновательных 

прыжках 

 

Друк. Монография. – К.: Наук. с  

світ, 2005. – 322 с. 

322  

53 Теоретико-

методические основы 

формирования техни-

ческого мастерства 

легкоатлетов-

прыгунов высокой 

квалификации 

Друк. Физ. воспитание студентов 

творческих специальностей: 

Науч. монография / Под ред. 

проф.      С.С. Ермакова – 

Харьков: ХГАДМ (ХХПИ), 

2005. – № 6. – С. 14–21. 

8  

54 Перспективи удоско-

налення технічної 

майстерності у стриб-

ку у висоту  

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фіз. виховання і спорту: На-

ук. монографія / За ред. 

проф. С.С. Єрмакова – Хар-

10 Козлова О.К.  
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ків: ХДАДМ (ХХПІ), 2005. 

– № 24. – С. 19–28. 

55 Совершенствование 

технического мастер-

ства легкоатлетов-

прыгунов высокой 

квалификации на ос-

нове использования 

технологии мобильно-

го биомеханического 

моделирования 

(тезисы) 

Друк.  ІХ Міжнар. наук. конгресу 

«Олімпійський спорт і спорт 

для всіх» (Київ 20–23 верес-

ня 2005 р.)». – К., 2005. – С. 

220. 

1  

56 Методологическая 

последовательность 

формирования основ-

ных компонентов 

биомеханической 

структуры соревнова-

тельной деятельности 

в легкоатлетических 

прыжках 

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фіз. виховання і спорту: На-

ук. монографія / За ред. 

проф. С.С. Єрмакова – Хар-

ків: ХДАДМ (ХХПІ), 2005. 

– № 21. – С. 88–93. 

6  

57 Методологические 

основы формирования 

технического мастер-

ства легкоатлетов-

прыгунов высокой 

квалификации в сис-

теме спортивной под-

готовки 

(тезисы) 

Друк.  ІХ Міжнар. наук. конгресу 

«Олімпійський спорт і спорт 

для всіх» (Київ 20–23 верес-

ня 2005 р.)». – К., 2005. – С. 

316. 

1 Козлова Е.К. 

58 Биомеханические мо-

дели двигательных 

действий, обеспечи-

вающие достижение 

заданных спортивных 

результатов в тройном 

прыжке 

(тезисы) 

Друк. ІХ Міжнар. наук. конгресу 

«Олімпійський спорт і спорт 

для всіх» (Київ 20–23 верес-

ня 2005 р.)». – К., 2005. – С. 

250. 

1 Козлова Е.К 

59 Аспекти формування 

технічної майстернос-

ті легкоатлетів-

стрибунів високої 

кваліфікації 

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фіз. виховання і спорту: На-

ук. монографія / За ред. 

проф.  

С.С. Єрмакова – Харків: 

ХДАДМ (ХХПІ), 2006. – № 

9. – С. 23–26. 

4  

60 Оздоровчій біг і ходь-

ба – універсальні за-

соби рухової активно-

сті 

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фіз. виховання і спорту: На-

ук. монографія / За ред. 

6 Поліщук В.Д., 

Козлова О.К., 

Фомін С.К.  
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проф.  

С.С. Єрмакова – Харків: 

ХДАДМ (ХХПІ), 2006. – № 

1. – С. 4–9. 

61 Особенности функ-

ционального состоя-

ния упруговязких 

свойств скелетных 

мышц легкоатлетов-

прыгунов высокой 

квалификации  

 

 

Друк. Спортивна медицина. – 

2007. – №1. – С. 31–41. 

11  

62 Совершенствование 

специальной подго-

товленности прыгу-

ний высокой квали-

фикации в годичном 

тренировочном цикле 

Друк. Наука в олимпийском спор-

те. – 2007. – № 1. – С. 17–22.  

 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Козлова Е.К.  

63 Новый метод прогно-

зирования результатов 

спортсменов-

легкоатлетов  

(тезисы) 

Друк.  ІІІ Междун. конгресса «Че-

ловек, спорт, здоровье» 

(Санкт-Петербург 19–21 ап-

реля 2007 г.)». – СПб., 2007. 

– С. 24–25. 

2 Криворученко 

Е.В.  

64 Формирование техни-

ческого мастерства 

легкоатлетов-

прыгунов высокой 

квалификации в сис-

теме спортивной под-

готовки: 

Друк. Автореф. дис. …д-ра. 

фіз..вих. – К., 2007. –   46 с. 

46  

65 Формирование техни-

ческого мастерства 

легкоатлетов-

прыгунов высокой 

квалификации в сис-

теме спортивной под-

готовки 

Друк. Дис. …д-ра. физ..вих. – К., 

2007. – 582 с. 

582  

3. Основні навчально-методичні роботи  

за весь період науково-педагогічної діяльності 

66 Анализ современной 

техники и методика 

обучения прыжкам в 

высоту 

 

Друк. Метод. реком. – К: КГИФК, 

1992. – 46 с. 

46 Бобровник С.И. 

67 Особенности методики 

подготовки юных лег-

коатлетов-многоборцев 

на этапе начальной 

специализации 

Друк. Метод. реком. для тренеров, 

студентов, преподавателей 

ИФК. – К.: КГИФК, 1994. – 

38 с. 

38  Бобровник С.И., 

 Леоненко И.Ф.  
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68 Некоторые аспекты 

воспитания скоростно-

силовых способностей 

на этапе спортивного 

совершенствования в 

легкоатлетических 

прыжках 

Друк. Метод. реком. для тренеров, 

студентов, преподавателей 

ИФК. – К.: УГУФВС, 1995. 

– 40 с. 

40 Бобровник С.И., 

Леоненко И.Ф. 

69 Формування рухового 

потенціалу стрибунів у 

довжину на етапах по-

передньої і спеціалізо-

ваної базової підготов-

ки (11–16 років) 

Друк. Навч. посібник / За ред.                 

В.І. Бобровника, І.І. 

Кшижиньської – К.: Нора-

принт, 2001. – 38 с. 

38 Кшижинська І.І. 

та ін. 

70 Адаптація членів збір-

ної команди України з 

легкої атлетики до умов 

змагань VIII чемпіона-

ту світу 2001 року (Ед-

монтон, Канада) 

Друк. Метод. рекомендації / – К.: 

Нора-принт, 2001. – 28 с. 

28 Бобровник В.І., 

Єременко О.А., 

Фесина О.С. та 

ін.  

71 Легкая атлетика  Друк. Энциклопедия олимпийско-

го спорта. В 5 т. / Под общ. 

ред. В.Н. Платонова. – К.: 

Олимпийская литература, 

2004. – Ч.3, гл. 1, раздел 

«Легкая атлетика». – С.324–

340.  

17 Еременко А.А., 

Козлова Е.К., 

Миленькая С.Н.   

72 Легка атлетика  Друк. Енциклопедія олімпійського 

спорту України / За ред. 

В.М. Платонова. – К.: Олім-

пійська література, 2005. – 

Ч.3, розділ 1. – С. 310–324. 

15 Єременко О.А., 

Козлова О.К., 

Миленька С.М.  

4. Наукові та науково-методичні роботи,  

опубліковані після захисту докторської дисертації 

73. Формирование основ-

ных компонентов тех-

нического мастерства 

легкоатлетов-

прыгунов высокой 

квалификации 

Друк. Тез. докл. ХІ Междун. науч. 

конгресса «Современный 

олимпийский спорт и спорт 

для всех» (Минск 10-12 ок-

тября 2007 г.). – Минск: 

БГУФК, 2007. – С. 54–57. 

3  

74. Методические реко-

мендации по пробле-

мам подготовки 

спортсменов  

Украины к Играм 

XXIX Олимпиады 

2008 года в Пекине  

Друк. Наука в олимпийском спор-

те: спец. выпуск. – № 3. – 

3.2.1.–3.2.4., 3.2.7., 3.2.10. – 

С.62–74, С. 85–107, С.113–

115. 

36 Платонов В.Н. 

Акилов М.В. 

Гунина Л.М. 

Данько В.Г. 

 

Дрюков В.А. 

Земцова И.И. 

Лысенко Е.Н. 

Олейник С.А. 

Павленко Ю.А. 

Шинкарук О.А. 
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75 Совершенствование 

функционального со-

стояния вестибуломо-

торной системы лег-

коатлетов-прыгунов 

высокой квалифика-

ции  

Друк. Спортивна медицина. – 

2007. –№ 2. – С. 52–58. 

7 Козлова Е.К.  

76. Ways to increase the 

technical skill of ath-

letes-jumpers of high 

qualification  

Здана 

до 

друк. 

Warszawa, 2007    Kozlova E.  

77. Управление техниче-

ским мастерством лег-

коатлетов-прыгунов 

высокой квалифика-

ции 

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фіз. виховання і спорту: На-

ук. монографія / За ред. 

проф.  

С.С. Єрмакова – Харків: 

ХДАДМ (ХХПІ), 2008. – № 

2. – С. 9–12. 

5  

78. Основні засоби фор-

мування технічної 

майстерності спорт-

сменів високої квалі-

фікації 

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фіз. виховання і спорту: На-

ук. монографія / За ред. 

проф.  

С.С. Єрмакова – Харків: 

ХДАДМ (ХХПІ), 2008. – № 

3. – С. 21–24. 

5 Козлова О.К. 

79. Комплексний конт-

роль фізичної підгото-

вленості та функціо-

нального стану серце-

во-судинної системи 

кваліфікованих легко-

атлетів на етапі мак-

симальної реалізації 

індивідуальних мож-

ливостей. 

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фіз. виховання і спорту: На-

ук. монографія / За ред. 

проф.  

С.С. Єрмакова – Харків: 

ХДАДМ (ХХПІ), 2008. – № 

8. – С. 13–24. 

12 Криворученко 

О.В. 

80. Технология формиро-

вания технического 

мастерства  

легкоатлетов-

прыгунов высокой 

квалификации 

Друк. Cб. научных трудов XII 

Междунар. конференции 

«Современный олимпийс-

кий и параолимпийский  

спорт для всех, 2008. –Т.2. – 

С. 86-87. 

1  

81. Методологические 

подходы формирова-

ния технического мас-

терства легкоатлетов-

прыгунов высокой 

квалификации 

Друк. Зб. наук. праць Волинського 

національного університету 

імені Лесі Українки, 2008. – 

Т.3. – С. 190–193 

4 Козлова О.К 

82. Моделирование тех- Друк. Cб. научных трудов XII 1 Козлова О.К. 
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ники легкоатлетиче-

ских соревнователь-

ных прыжков  

Междунар. конференции 

«Современный олимпий-

ский и параолимпийский  

спорт для всех, 2008. –Т.2. – 

С.87–88. 

83. Совершенствование 

технического мастерс-

тва легкоатлетов-

прыгунов  

высокой квалифика-

ции 

 

Друк. Мир спорта. —2008. —№3. 

—С.3—18. 

15 Козлова О.К. 

84. Система формирова-

ния технического мас-

терства легкоатлетов-

прыгунов высокой 

квалификации на ос-

нове учета закономер-

ностей и основных 

компонентов двига-

тельных действий 

Друк. Вісник Чернігівського педа-

гогічного університету. – 

Чернігів, 2008. – № 54. – С. 

389–403. 

15 Козлова О.К. 

85. Переважна спрямова-

ність тренувальних 

вправ формування те-

хнічної майстерності  

легкоатлетів-

стрибунів  

 

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фіз. виховання і спорту: На-

ук. монографія / За ред. 

проф. С.С. Єрмакова – Хар-

ків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008.  

5  

86. Практичні аспекти 

формування технічної 

майстерності 

легкоатлетів-

стрибунів 

 

Друк. Спортивний вісник Придні-

пров’я. — № 3—4 — 

2008.— С.117–121. 

5  

87. Індивідуальні харак-

теристики техніки ви-

конання змагальної 

вправи легкоатлетів-

стрибунів на етапі 

збереження вищої 

спортивної майстер-

ності 

 

Друк. Теорія і методика фіз. вихо-

вання і спорту—2009. — № 

2. — С. 51—55. 

5 Козлова О.К. 

Совенко С.П. 

88. Индивидуальные ха-

рактеристики биоме-

ханических моделей 

двигательных дейст-

вий, обеспечивающих 

достижение заданных 

Друк. Теория и методика физиче-

ской культуры – 2009. – № 

2. 
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спортивных результа-

тов в прыжке в длину 

у женщин 

89. Современные техно-

логии в спортивной 

тренировке легкоатле-

тов 

Друк. Вісник Чернігівського пе-

дагогічного університету. – 

Чернігів, 2009. —С. 250—

257 

 Козлова О.К. 

90. Особенности физиче-

ской подготовленно-

сти квалифицирован-

ных спортсменов, 

специализирующихся 

в прыжковых дисцип-

линах легкой атлетики  

Друк. Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні пробле-

ми фізичного виховання і 

спорту: [зб. наук.праць / 

наук. Єрмакова С.С.] – Ха-

рків, 2010. – №8.– С. 3–7. 

5 Криворученко 

О.В. 

91. Оценка физического 

состояния легкоатле-

тов на начальных эта-

пах многолетней под-

готовки 

Друк. Олімпійський спорт і спорт 

для всіх : 14 міжнародний 

науковий конгрес, присвя-

чений 80-річчю НУФВСУ : 

тези доповідей. – Київ 2010. 

– С. 44. 

1  

92. Технология оценки 

физического состоя-

ния квалифицирован-

ных спортсменов на 

этапе подготовки к 

высшим достижениям 

Друк. Наука в олимпийском спор-

те. – 2010. – №. 1–2. – С. 

47–54.   

9 Криворученко 

О.В. 

93. Особенности физичес-

кой подготовленности 

квалифицированных 

спортсменов, специа-

лизирующихся в лег-

коатлетических мета-

ниях 

 Актуальные проблемы ме-

тодологии подготовки ква-

лифицированных спорт-

сменов : международная 

научная конференция 

ГУФВС Республики Мол-

дова (Кишинев, 21-22 октя-

бря 2010 г.). – Кишинев, 

2010. – С. 120 – 123. 

4 Криворученко 

О.В. 

94. Технология формиро-

вания технического 

мастерства легкоатле-

тов-прыгунов высокой 

квалификации на эта-

пе сохранения высших 

спортивных достиже-

ний 

Друк. Stinta culturii fizice, Chisinau, 

Editura USEFS, 2010. – № 5/2. 

– 28–41.  

 Козлова О.К. 

95. Технология оператив-

ного биомеханическо-

го моделирования 

техники движений в 

системе подготовки 

легкоатлетов-

прыгунов высокой 

Друк. Материалы II заочной 

международной 

практической конференции: 

проблемы теории и 

методики физической 

культуры и спорта, 

валеологии и безопасности 

7 Козлова О.К. 
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квалификации  жизнедеятельности, 

Воронеж: ВНПУ. – 2010. – 

С. 83–88. 

96. Молекулярно-

гинетические маркеры 

отбора в скоростно-

силовых видах легкой 

атлетики 

Друк. Олімпійський спорт і спорт 

для всіх : 14 міжнародний 

науковий конгрес, присвя-

чений 80-річчю НУФВСУ : 

тези доповідей. – Київ, 

2010. – С. 341. 

1 В.Н. Ильин, 

С.Б. Дроздовс-

кая, Е.В. Кри-

ворученко 

97. Совершенствование 

тренировочного про-

цесса прыгуний в дли-

ну высокой квалифи-

кации в системе го-

дичной подготовки на 

этапе сохранения вы-

сокого спортивного 

мастерства в условиях 

профессионализации 

легкой атлетики    

Друк. Лека атлетика и наука: на-

уч.-метод.описание по про-

блемите на леката атлетика. 

– 2010. – брой 1 (10). – рр. 

9–15.  

 

 Козлова О.К. 

98. Высокие технологии в 

легкоатлетическом 

спорте 

Друк. Вісник Чернігівського пе-

дагогічного університету. – 

Чернігів, 2010. Вип. 81. – С. 

512 – 518.  

7 Козлова О.К. 

99. Современная система 

контроля физического 

состояния легкоатле-

тов 

Друк. Олімпійський спорт і спорт 

для всіх : 14 міжнародний 

науковий конгрес, присвя-

чений 80-річчю НУФВСУ : 

тези доповідей. – Київ, 

2010. – С. 45. 

1 Криворученко 

О.В. 

100. Преимущественная 

направленность тре-

нировочного процесса 

на начальных этапах 

спортивной подготов-

ки в легкой атлетике 

 Наука в олимпийском спор-

те. – К : Олімпійська 

література, 2010. - № 2 

 Поліщук В.Д., 

Козлова О.К. 
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