
 

П Е Р Е Л І К 

наукових та навчально-методичних праць доцента кафедри спортивної медицини, 

д.м.н.  Котко Діни Миколаївни . 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Назва  

 

Харак-

тер 

роботи 

 
Вихідні дані 

Обсяг 

в сто-

рінках 

 

Співавтори 

1 Состояние 

здоровья и 

сердечно – 

сосудистой 

системы у 

долгожителей 

Абхазии и их 

родственников 

Глава 

книги  

«Феномен 

долгожительства». М.: 

Наука. – 1982. – С.125–

132. 

 Чеботарёв Д.Ф, 

Коркушко О.В., 

2 Исследование 

функции 

внешнего 

дыхания у 

долгожителей 

Абхазии и их 

родственников 

Глава 

книги 

«Феномен 

долгожительства». 

М.:Наука. – 1982. – 

С.117– 124. 

 Чеботарёв Д.Ф, 

Коркушко О.В., 

3 Стан системи 

кровообігу 

Глава 

книги 

 Варіаційна 

енцефалопатія і 

нетрадиційні методи її 

лікування. – К. – 2000. 

– С.128–131 

  

4 Особливості 

клініки 

деяких 

захворювань 

серцево-

судинної 

системи в різні 

вікові періоди 

Стаття у 

фаховому 

виданні 

Науково-практичний 

часопис „Фітотерапія” 

№3, 2007., С.43-45. 

 Назар П.С. 

Шматова О.О. 

5 Сучасні 

уявлення про 

атеросклероз 

 журнал «Фітотерапія. 

Часопис», №1, 2008. 

  

6 Некоторые 

аспекты 

медикаментозно

й терапии 

больных ХИБС 

со стабильной 

статья «Раціональна 

фармакотерапія в 

геріатрії» Матеріали 

науково-практичної 

конференції , Київ 13 

жовтня 2009. С. 36 – 39 

 Назар П.С., 

Єршова Г.С. 

Шматова Е.А. 



стенокардией 

старше 60 лет 

7 «К вопросу об 

эффективности 

сочетанной 

реабилитации 

больных 

хронической 

ишемической 

болезнью сердца 

со стабильной 

стенокардией ІІ-

ІІІ ФК пожилого 

возраста».  

 Науковий журнал 

«Педагогіка, психологія 

та медико-біологічні 

проблеми фізичного 

виховання і спорту». – 

2010. – №11- С.45-50 

6 Ершова ..Г.С. 

Левон М.М. 

8 Влияние 

оздоровительной 

физической 

культуры на 

детей 

стаття «Спорт, духовність і 

гуманізм в сучасному 

світі». Матеріали VIII 

міжнародної 

науковопрактичної 

конференції. Донецьк., 

14 жовтня 2010. С. 130 

– 134. 

3/1 Левон М.М., 

Шматова Е.А.., 

Ершова Г.С 

9 Особливості 

імунологічної 

реактивності у 

спортсменів як 

критерій оцінки 

їх здоров’я».  

стаття Науковий часопис 

національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова. 

Серія 15 – Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури. 

(Фізична культура і 

спорт). Випуск 11.– 

2011 

  

10 К вопросу о 

защите, охране 

здоровья и 

безопасности 

спортсменов 

Стаття 

у 

фахово 

фа 

виданн

і 

Молодіжний науковий 

вісник Серія: Фізичне 

виховання і спорт : зб. 

наук. пр. / М-во освіти і 

науки, молоді та спорту 

України, Волин. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки; 

– Луцьк, 2011. – Вип. 5. 

– С. 61-64. 

 Левон М.М., 

Шматова .Е.А. 

11 Умови праці як 

чинник, що 

впливає на 

здоров'я людини 

Тези Матеріали конферен-ції 

«Формування здорового 

способу життя 

студентів»,  2012 

41 Шевченко О.О. 

12 Профілактика 

куріння 

Стаття «-» 52-53 Назар П.С. 



13 Профілактика 

наркоманії 

Стаття «-» 53-55 Шевченко О.О. 

14 Мотивація 

здорового 

способу життя 

Стаття «-» 55-56 Шевченко О.О. 

15 До питання про 

складові 

здорового 

способу життя 

Стаття «-» 39-41 Назар П.С. 

16 Профілактика 

алкоголізму 

Стаття «-» 51-52 Назар П.С. 

17 Особливості фі-

зичних наванта-

жень для людей 

похилого віку  

Тези «-» 42-43 Шевченко О.О. 

18 Репродуктивне 

здоров’я жінок в 

спорті 

Стаття «-» 43-44 Шевченко О.О. 

19 Активне 

довголіття  

Тези «-» 44 Шевченко О.О. 

20 К вопросу о 

взаимосвязи  

здорового образа 

жизни и 

долголетия 

стаття «Олимпийский спорт, 

физическая культура, 

здоровье нации в сов-

ременных условиях» - 

материалы IX между-

народной научно-

практической 

конференции, 

посвященной XXX 

Олимп. играм 2012 года  

в Лондоне  

227-

231 

 

21 К вопросу о 

защите, охране 

здоровья и 

безопасности 

спортсменов 

Стаття Молодіжний науковий 

вісник Випуск 5, 2012 

61-64 Шматова О.О.,  

Левон М.М. 

22 Шляхи збережен-

ня і поліпшення 

здоров'я як засо-

бу формування 

особистості 

студента 

тези Матеріали ХІІІ Між-

народної наукової 

конференції «Фор-

мування національ-них 

і загальнолюд-ських 

ціностей  у студентів 

медичних і 

фармацевтичних ви-

щих навчальних 

закладів», Київ, 

21.03.2013 

 

63 П.С. Назар 

23 До питання про 

вплив фізичної 

активності на фор-

мування особис-

тості у студентів 

тези 63 О.О. Шевченко 



деяких вузів   

24 Психологічні 

фактори і здо-

ров'я студентів 

стаття «-» 64-65 П.С. Назар 

25 Режим праці та 

відпочинку - 

умова високої 

працездатності 

особистості 

тези «-» 65 М.М. Левон   

26 Сон і здорова 

особистість 

тези «-» 66 О.О.Шевченко 

Н.Л.Гончарук     

27 К вопросу об 

организации 

физической 

активности 

здоровых людей 

пожилого 

возраста  

стаття Матеріали міжнарод-

ної науково-практич-

ної конференції 

«Олімпійський спорт, 

фізична куль-тура, 

здоров’я нації  у 

сучасних умовах», 23-

24 квітня 2013 

  

28 Робота, побут та 

відмова від 

шкідливих 

звичок як 

компоненти 

здорового 

способу життя 

 тези  «Сучасні проблеми 

народної і 

нетрадиційної 

медицини» Матеріали 

науково-практичної 

конференції з 

міжнародною участю. 

16-17 жовтня 2014 

року. Київ  

Реєстр з’їздів, 

конгресів, МОЗ 

України та НАМН 

України №178   С.93-94 

2 Гончарук Н.Л 

29 Изменения ЭКГ 

у легкоатлетов 

различной 

квалификации 

Тези Тези І установчої 

науково-практичної 

конференції «Здоровий 

спосіб життя, фізична 

культура, спорт. 

Актуальні питання 

спортивної медицини. 

Реабілітація: фізична, 

медична, психологічна» 

28 листопада 2014 

року- С.76-77 

 Гончарук Н.Л 

Лук’янцева 

Г.В., Зіневич 

Я.В. 

30 Особливості 

імунологічної 

реактивності у 

спортсменів як 

критерій оцінки 

стаття Науковий часопис 

національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова. 

 Шматова О.О. 

Назар П.С., 

Левон М.М, 

Котко Д.М., 



їх здоров’я» 

 

Назар П.С., 

Левон М.М, 

Котко Д.М., 

Барчук 

М.А. 

Серія 15 – Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури. 

(Фізична культура і 

спорт). Випуск 11.– 

2011 – С. С. 71-75. 

Барчук 

М.А. 

31 К вопросу о 

значении 

физической 

активности как 

фактора, 

противодейству

ющего развитию 

возрастных 

изменений 

Тези Збірник тез наукових 

робіт учасників 

міжнародної науково-

практичної конференції  

«Пріоритети розвитку 

медичних наук у ХХІ 

столітті» 20-21 березня 

2015 Одеса.- С.75-78 

 Гончарук Н.Л. 

Людвиченко 

О.П. 

32 Особенности 

проведения 

пробы с 

физической 

нагрузкой для 

оценки 

физической 

работоспособнос

ти спортсменов 

старшего 

возраста 

Тези Збірник тез наукових 

робіт учасників 

міжнародної науково-

практичної конференції 

«Медична наука та 

практика в умовах 

трансформаційних 

процесів» 24-25 квітня 

2015.- С.88-91 

 Гончарук Н.Л 

Людвиченко 

О.П. 

33 Мотивація до 

здорового 

способу життя 

студентів вузів 

Тези «Сучасні парадигми 

вищої медичної 

освіти». Матеріали ХV 

Міжнародної наукової 

конференції. Київ. 25 

березня 2015 року С.76-

77   

 Котко Д.М. 

34 Деякі аспекти 

оздоровчого 

харчування 

Тези «Сучасні парадигми 

вищої медичної 

освіти». Матеріали ХV 

Міжнародної наукової 

конференції. Київ. 25 

березня 2015 року С.77-

79  

 Гончарук Н.Л. 

35 Некоторые 

особенности 

физической 

активности в 

пожилом 

воздасте 

 

стаття Сучасні проблеми 

теорії та практики 

фізичного виховання, 

спортивних дисциплін і 

туризму. Матеріали І 

міжнародної науково-

практичної конференції 

8 Гончарук Н.Л 



29 лютого 2016 року 

(ДВНЗ П-Х.ДПУ ім. 

Г.Сковороди, с.84-91 
36 Вплив війни на 

спосіб життя 

населення 

воюючих держав 

стаття Новітні чинники 

впливу на формування 

особистості студента-

майбутнього лікаря. 

Матеріали ХVІ 

Міжнародної наукової 

конференції. Київ. 23 

березня 2016 року – 

с.63-65 

3 Гончарук Н.Л 

37 Основные 

недостатки 

количественной 

и качественной 

полноценности 

пищевых 

рационов 

спортсменов 

высокого класса 

Стаття 

фахови

й 

журнал 

Науковий часопис. 

Серія 15. Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури 

(фізична культура і 

спорт). – 2016. № 2(69) 

16.- с.59-62 

4 Путро Л.М. 

Гончарук Н.Л. 

38 К вопросу о 

формировании 

здорового образа 

жизни 

 

 

Стаття Новітні чинники 

впливу на формування 

особистості студента-

майбутнього медика. 

Матеріали ХVІ 

Міжнародної наукової 

конференції. Київ. 23 

березня 2016 року - 

с.65-67 

3 Гончарук Н.Л 

Путро Л.М. 

39 Особенности 

проведения 

физических 

тренировок  в 

пожилом 

возрасте 

Стаття, 

фахови

й 

журнал 

Науковий часопис. 

Серія 15. Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури 

(фізична культура і 

спорт). – 2016. № 4 (74) 

16. - с.53-57 

5 Гончарук Н.Л. 

40 Труд студентов 

как категория 

умственного 

труда 

Тези Новітні чинники 

впливу на формування 

особистості студента-

майбутнього медика. 

Матеріали ХVІ 

Міжнародної наукової 

конференції. Київ. 23 

березня 2016 року - с 

68-69 

 Гончарук Н.Л 

41 Екологічна 

медицина як 

Стаття, 

фахови

Науковий часопис 

Національного 

6 Шматова О.О. 

Циганенко О.І. 



перспективний 

напрямок 

розвитку 

сучасної 

спортивної 

медицини 

й. 

журнал 

педагогічного 

університету 

ім.М.П.Драгоманова. - 

Серія 15. «Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури 

/Фізична культура і 

спорт/. – 2016. Вип 6 

(76) 16. - С.68-73. 

Гончарук Н.Л 

42 Актуальність 

вивчення 

екологічної 

медицини в 

університетах 

фізичної 

культури і 

спорту 

Стаття  Сучасні проблеми 

теорії та практики 

фізичного виховання, 

спортивних дисциплін 

та туризму 

 Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

16 червня 2016 року  

(ДВНЗ П-Х.ДПУ ім. 

Г.Сковороди, с.31-36 

6 Циганенко О.І.,  

Шматова О.О., 

 Гончарук Н.Л.  

43 Особенности 

проведения 

пробы с 

физической 

нагрузкой для 

оценки 

физической 

работоспособнос

ти спортсменов 

старшего 

возраста 

Стаття  Сучасні проблеми 

теорії та практики 

фізичного виховання, 

спортивних дисциплін 

та туризму. Матеріали 

ІІІ Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 16 грудня 

2016 року  

(ДВНЗ П-Х.ДПУ ім. 

Г.Сковороди, с. 43-46 

4 Гончарук Н.Л 

44 Особенности 

изменений 

электрокардиогр

аммы у 

легкоатлетов 

 

Статья 

Материалы 

Международного 

научного конгресса 

«Спорт.Олімпізм. 

Здоров’я»,том ІІ, 5-8 

октябрь 2016 Кишинев 

Стр. 536-541 

 

9 

Зиневич Я.В.  

Гончарук Н.Л 

45 Актуальні 

питання захисту 

населення і 

територій від 

надзвичайних 

ситуацій 

тези Національний 

університет цивільного 

захисту України, 

збірник матеріалів 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

Інтернет - конференції 

«Державне управління 

у сфері цивільного 

захисту: наука, освіта, 

2 Гончарук Н.Л. 



практика» .–Харків: 

Вид-во НУЦЗУ , 2017 –

252с   (С. 200-201) 22–

23.02 2017 
46 Медична 

культура – як 

важлива 

складова 

формування 

особистості 

Тези Новітні чинники 

впливу на формування 

особистості студента-

майбутнього медика. 

Матеріали ХVІІ 

Міжнародної наукової 

конференції. Київ. 23 

березня 2017 року - 

с.63-65  

3 Гончарук Н.Л 

47  До питання 

режиму дня та 

деяких правил 

сну у збереженні 

здоров’я 

студента та 

формування 

його особистості  

Тези Новітні чинники 

впливу на формування 

особистості студента-

майбутнього медика. 

Матеріали ХVІІ 

Міжнародної наукової 

конференції. Київ. 23 

березня 2017 року - 

с.65-68  

4 Гончарук Н.Л. 

48 Фізична 

активність як 

складова 

медичної 

культури 

особистості 

Тези Новітні чинники 

впливу на формування 

особистості студента-

майбутнього медика. 

Матеріали ХVІІ 

Міжнародної наукової 

конференції. Київ. 23 

березня 2017 року - 

с.68-70  

3 Гончарук Н.Л 

49 Психічне 

здоров’я як 

невід’ємний 

фактор 

особистості 

студента 

Тези Новітні чинники 

впливу на формування 

особистості студента-

майбутнього медика. 

Матеріали ХVІІ 

Міжнародної наукової 

конференції. Київ. 23 

березня 2017 року - 

с.70-72  

3 Гончарук Н.Л. 

50 Сублимированн

ые продукты, их 

значение в 

системе 

спортивно-

оздоровительног

о питания 

спортсменов при 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету 

ім.М.П.Драгоманова. - 

Серія 15. «Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури 

4 Путро Л.М. 

Гончарук Н.Л  



интенсивных 

физических 

нагрузках. 

/Фізична культура і 

спорт/. – 2017. Вип 9 

(91) 17. - С.100-103 
51 Порівняльна 

характеристика 

змін 

електрокардіогр

ами у 

легкоатлетів 

різної 

кваліфікації 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Журнал «Спортивна 

медицина та фізична 

реабілітація» - 2017.-

№2.-с.55-61 

7 Гончарук Н.Л 

Путро Л.М. 

 

52 О некоторых 

изменениях экг 

у спортсменов-

легкоатлетов 

Статья Международный 

научно-теоретический 

журнал «Прикладная 

спортивная наука» 

2017, №2(6). С.81-87 

 Гончарук Н.Л 

Путро Л.М. 

 

 

53 К вопросу о 

необходимостя 

применении 

иммуномодулят

оров в практике 

спорта при 

напряженных 

физических 

нагрузках   

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Журнал «Спортивна 

медицина та фізична 

реабілітація» - 2017.-

№2.-с.27-32 

6 Путро Л.М. 

Гончарук Н.Л  

54 Стан імунітету і 

формування 

особистості 

Стаття  Новітні чинники 

формування 

особистості майбутніх 

фахівців системи 

охорони здоров’я. 

Матеріали ХVІІI 

Міжнародної наукової 

конференції. Київ. 21 

березня 2018 року - 

с.84- 87  

4 Гончарук Н.Л. 

 

55 До питання про 

роль моралі та 

етики в 

формуванні 

особистості 

студента-медика 

Тези  Новітні чинники 

формування 

особистості майбутніх 

фахівців системи 

охорони здоров’я.  

Матеріали ХVІІI 

Міжнародної наукової 

конференції. Київ. 21 

березня 2018 року  - 

с.87-88  

2 Гончарук Н.Л   

Путро Л.М. 

56 Правова 

обізнаність як 

профілактика 

Тези  Матеріали IV 

всеукраїнської науково-

практичної конференції 

1 Гончарук Н.Л  



соціальних 

небезпек 

 

«Проблеми цивільного 

захисту населення та 

безпеки 

життєдіяльності: 

сучасні реалії України» 

20 квітня 2018 року м. 

Київ 
57 Особливості 

класифікації 

імуномодуляторі

в та їх 

біологічна 

активність(огляд 

спеціальної 

літератури) 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Науковий часопис 

національного 

педагогічного 

університету 

ім.М.П.Драгоманова. - 

серія 15. «Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури 

/фізич   на культура і 

спорт/. – 2018. вип 9 

(103) 18. –с.74-77 

4 Путро Л.М. 

Гончарук Н.Л  

58 Гипертрофия 

миокарда: 

причины, 

гипертрофия 

миокарда у 

спортсменов 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Науковий часопис 

національного 

педагогічного 

університету 

ім.М.П.Драгоманова. - 

серія 15. «науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури 

/фізична культура і 

спорт/. – 2018. вип 12 

(106) –18. – с.58-63 

6 Путро Л.М. 

Гончарук Н.Л 

59 Особенности 

реакции кардио-

респираторной 

системы на 

физическую 

нагрузку у 

людей старшего 

возраста 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Журнал «Спортивна 

медицина та фізична 

реабілітація» - 2018.-

№2 –С.45-51 

10 Путро Л.М. 

Томчук И.С. 

Гончарук Н.Л 

60 Гипертрофия 

миокарда: 

причины, 

гипертрофия 

миокарда у 

спортсменов 

 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Науковий часопис 

національного 

педагогічного 

університету 

ім.М.П.Драгоманова. - 

серія 15. «науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури 

/фізична культура і 

спорт/. – 2018. вип 12 

(106) 18. 

 Гончарук Н.Л. 

Путро Л.М. 

Левон М.М. 



61 Аминокислоты, 

аминокислотные 

смеси, 

применяемые в 

практике спорта 

высших 

достижений 

(достоинства и 

недостатки) 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Журнал «Спортивна 

медицина та фізична 

реабілітація» - 2019.-

№1- С.74-80

 Журнал 

«Спортивна медицина 

та фізична реабілітація» 

- 2019.-№1 Журнал 

«Спортивна медицина 

та фізична реабілітація» 

- 2019.-№1 

Стаття Путро Л.М 

Гончарук Н.Л 

62 Фізична  

активність як 

важлива 

складова 

формування 

особистості 

студентів 

Стаття Новітні чинники 

впливу на розвиток 

особистості майбутніх 

фахівців системи 

охорони здоров’я.  

Матеріали ХIХ 

Міжнародної наукової 

конференції. Київ. 21 

березня 2019 року   

4 Гончарук Н.Л 

63 Деякі питання 

антропометрії 

для відбору та 

підготовки 

висококваліфіко

ваних 

спортсменів 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Науковий часопис НПУ 

ім. М. П. Драгоманова / 

НПУ ім. М. П. 

Драгоманова.– Київ: 

Вид-во НПУ ім. М. П. 

Драгоманова.– 2019. – 

Вип. 2(108). – С.175 – 

179. (Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури 

(Фізична культура і 

спорт); 15. 

5 Шевцов С.М 

Гончарук Н.Л  

64 Рухова 

активність як 

важливий 

фактор 

мотивації 

населення до 

здорового 

способу життя 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

 Науковий часопис 

НПУ ім. М. П. 

Драгоманова / НПУ ім. 

М. П. Драгоманова.– 

Київ: Вид-во НПУ ім. 

М. П. Драгоманова.– 

2019. Вип. 4(112). – 

С.57 – 61. (Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури 

(Фізична культура і 

спорт); 15 

5 Гончарук Н.Л. 

Путро Л.М. 

Шевцов С.М  

65 Роль 

макроэлемента 

магния (mg) в 

метаболизме 

Стаття   Проблеми медико-

біологічного 

забезпечення фізичної 

культури, спорту та 

 Путро Л.М. 

Гончарук Н.Л. 



организма 

спортсменов при 

выполнении 

интенсивных 

физических 

загрузок 

фізичної реабілітації: 

збірник статей V 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції. – Харків: 

ХДАФК, 2019. - С. 41-

47 
66 Про порушення 

функцій 

автоматизму, 

збудження та 

провідності у 

спортсменів 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені М. 

П. Драгоманова. Серія 

15 : Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури 

(фізична культура і 

спорт) : зб. наук. праць. 

- Київ : Вид-во НПУ 

імені М. П. 

Драгоманова, 2019. - 

Вип. 11 (119). - С. 113-

119. 

7 Путро Л.М. 

Гончарук Н.Л.. 

67 Специфика 

питания 

представителей 

художественных 

видов спорта 

(проблемы и 

недостатки) 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені М. 

П. Драгоманова. Серія 

15, 2020, вип. 4(124)  - 

С.74-79 

6 Путро Л.М. 

Гончарук Н.Л. 

68 Влияние 

двигательной 

активности на 

состояние 

здоровья лиц 

пожилого 

возраста 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Журнал «Спортивна 

медицина та фізична 

реабілітація» -2020- 

№1.- С.80-86 

 Путро Л.М. 

Гончарук Н.Л 

69 Роль води в 

життєдіяльності 

спортсмена 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені М. 

П. Драгоманова. Серія 

15, 2020, вип. 7(127)  - 

С. -103-109 

7 Путро Л.М. 

Гончарук Н.Л. 

Оксамитна 

Л.Ф. 

Шевцов С.М. 

70 Есенціальний 

мікроелемент 

селен (Se) та 

його роль у 

метаболізмі 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Спортивна медицина, 

фізична терапія, 

ерготерапія, 2021, №1, 

С. 21-25 

5 Путро Л.М 

Гончарук Н.Л 



спортсменів під 

час виконання 

інтенсивних 

фізичних 

навантажень 

(огляд 

спеціальної 

літератури). 
71 Здоровий спосіб 

життя-якість 

життя 

моногр

афія 

ISSBN 978-966-316-

484-7 

 Київ- 

Знання України -2021- 

264с 

 Гончарук Н.Л. 

Шевцов С.М 

Чабан Т.І. 

Левон М.М. 

Зіневич Я.В 

72 Зміни деяких 

антропометричн

их показників у 

спортсменів-

легкоатлетів на 

етапах 

багаторічної 

підготовки 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал  

Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова. 

Серія № 15. Науково- 

педагогічні проблеми 

фізичної культури 

(фізична культура і 

спорт): зб. наукових 

праць / 

. – Київ : Видавництво 

НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2021. – 

Випуск 3 (133) 21.- 

С.68-73 

6 Гончарук Н.Л. 

Шевцов С.М 

Путро Л.М. 

Оксамитна 

Л.Ф. 

62 Деякі 

особливості змін 

показників 

функціонування 

системи 

кровообігу та їх 

взаємовідношен

ь у 

кваліфікованих 

спортсменів в 

зв’язку з 

тривалими 

тренуваннями 

Стаття, 

фахови

й. 

журнал 

Науковий часопис 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова. 

Серія № 15. Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури 

(фізична культура і 

спорт): зб. наукових 

праць /. – Київ : 

Видавництво НПУ 

імені М.П. 

Драгоманова, 2021. – 

Випуск 9 (140) 21.-

С.75-80 

6 Гончарук Н.Л 

Шевцов С.М. 

73 Деякі 

особливості 

Стаття, 

фахови

Науковий часопис 

Національного 

9 Гончарук Н.Л 

Шевцов С.М 



впливу оксиду 

азоту на людину 

в умовах 

спокою, 

фізичної 

активності та 

патології 

й. 

журнал 

педагогічного 

університету імені М. 

П. Драгоманова. Серія 

15, 2021, вип.12(143) 

С.71-79 

 


