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Інститут фізичного виховання і
спорту
Кафедра теорії і методики фізичного
виховання
Асаулюк Інна Олексіївна
Асаулюк, І.О. Аналіз взаємозв’язку показників швидкісносилових видів семиборства / І.О. Асаулюк // Молода спортивна
наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. –
Л., 2002. – Т. 2. – С. 3-6.
Асаулюк, І.О. Взаємозв’язок рівня розвитку швидкісносилових якостей та суми очок в програмі п’ятиборства юних
спортсменок / І.О. Асаулюк // Молода спортивна наука України : зб.
наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2004. – Т. 3. –
С. 19-23.
Асаулюк, І.О. Відбір та прогнозування здібностей в легкій
атлетиці на основі оцінки моторної обдарованості школярів 10-12
років / І.О. Асаулюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр.
з галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2006. – Т. 2. – С. 6-10.
Асаулюк, І.О. Деякі аспекти фізичної активності та способу
життя дітей шкільного віку / І.О. Асаулюк // Молода спортивна наука
України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Л.,
2006. – Т. 1. – С. 156-159.
Асаулюк, І.О. Деякі аспекти фізичної підготовленості
спортсменів-велосипедистів на етапі початкової підготовки /
І.О. Асаулюк // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. – Вінниця,
2006. – С. 220-225.
Асаулюк, І.О. Імітаційні (сюжетні) загально розвиваючі
вправи : методична розробка / І.О. Асаулюк. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2003. – 40 с.
Асаулюк, І.О. Методика початкового навчання основним
видам шкільної програми : методична розробка / І.О. Асаулюк. –
Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2005. – 2 с.
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Асаулюк, І.О. Основи педагогічної майстерності вчителя
фізичної культури : навчальна програма / І.О. Асаулюк. – Вінниця :
ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2002. – 9 с.
Асаулюк, І.О. Основи планування навчальної роботи з
фізичної культури в школі : методична розробка / І.О. Асаулюк. –
Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006. – 32 с.
Асаулюк, І.О. Основна педагогічна спрямованість і
навантаження занять на етапі початкової підготовки / І.О. Асаулюк //
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту : зб наук. пр. / під ред. С.С. Єрмакова. – Харків,
2003. – № 21. – С. 49-56.
Асаулюк, І.О. Основні фізичні якості та їх взаємозв’язок на
етапі початкової підготовки юних семиборок / І.О. Асаулюк // Фізична
культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2006. –
С. 186-191.
Асаулюк, І.О. Особливості технічного виконання стрибка у
висоту юними багатоборками на етапі спеціалізованої базової
підготовки / І.О. Асаулюк // Фізичне виховання, спорт і культура
здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волинського держ.
ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 137-139.
Асаулюк, І.О. Педагогічні дослідження в спорті : навчальна
програма / І.О. Асаулюк. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського,
2006. – 10 с.
Асаулюк, І.О. Побудова навчально-тренувального процесу
юних легкоатлеток / І.О. Асаулюк // Молода спортивна наука
України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Л.,
2003. – Т. 3. – С. 65-67.
Асаулюк, І.О. Рівень розвитку інтегрального показника
швидкісно-силових якостей 12-14 річних семиборок / І.О. Асаулюк //
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному
суспільстві : зб. наук. пр. Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки.
– Луцьк, 2002. – Т. 2. – С. 233-235.
Асаулюк, І.О. Рівень розвитку швидкісно-силових якостей у
дівчат 12-14 років, які займаються легкоатлетичним семиборством /
І.О. Асаулюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / під ред.
С .С. Єрмакова. – Харків, 2003. – № 19. – С. 17-23.
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Асаулюк, І.О. Словник-довідник з історії фізичної культури
для студентів інституту фізичного виховання і спорту очної і заочної
форм навчання : навчально-методичний посібник / І.О. Асаулюк. –
Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2005. – 40 с.
Асаулюк, І.О. Спортивні свята та розваги : методичний
посібник / І.О. Асаулюк. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського,
2002. – 32 с.
Асаулюк, І.О. Теорія і методика фізичного виховання :
навчальна програма / І.О. Асаулюк. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2003. – 12 с.
Асаулюк, І.О. Факторна структура рухової підготовленості
юних семиборок 13-14 років / І.О. Асаулюк // Фізична культура, спорт
та здоров’я нації. – Вінниця, 2004. – С. 161-165.
Асаулюк, І.О. Художні свята та розваги : збірник сценаріїв /
І.О. Асаулюк. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2002. – 40 с.
Мельник, В.В. Тлумачний словник основних термінів та
понять теорії і методики фізичного виховання та спорту :
навчальний посібник для студентів факультетів та інститутів
фізичного виховання і спорту / В.В. Мельник, Л.В. Сидоренко,
І.О. Асаулюк. – Вінниця, 2004. – 63 с.

Герасимишин Віктор Петрович
Герасимишин, В.П. Використання підготовчих вправ на
перекладині з методикою навчання та допомоги / В.П. Герасимишин
. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006. -24 с.
Герасимишин, В.П. Допомога та страхування на перекладині
при виконанні гімнастичних вправ : методичні рекомендації для
студентів заочної форми навчання / В.П. Герасимишин. – Вінниця,
2002. – 24 с.
Герасимишин, В.П. Залікові комбінації та методичні
рекомендації з курсу «Гімнастика з методикою викладання» для
студентів 5 курсу / В.П. Герасимишин. – [Б. м. : б. в.], [20--?]. –
1 друк. арк.
Герасимишин, В.П. Методика навчання гімнастичним
вправам учнів молодших класів : методична розробка для студентів
заочної форми навчання / В.П. Герасимишин. – Вінниця, 2004. –
12 с.
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Герасимишин,
В.П.
Методика
проведення
загальнорозвиваючих вправ із учнями 1-12 класів : методична
розробка
для
студентів
заочної
форми
навчання
/
В.П. Герасимишин. – Вінниця, 2005. – 24 с.
Герасимишин, В.П. Методичні рекомендації по складанню
комплексів ЗРВ в русі та на місці для студентів стаціонарної та
заочної форм навчання / В.П. Герасимишин. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2006. – 24 с.
Герасимишин, В.П. Способи страхування та допомоги при
виконанні гімнастичних вправ на приладах : навчально-методичний
посібник для студентів факультетів та інститутів фізичного
виховання і спорту / В.П. Герасимишин. – [Б. м. : б. в.], [20--?]. –
4 друк. арк.

Данчук Петро Степанович
Данчук, П.С. Гіперсимпатикотонічний ефект інкорпорованого
Сs
у дітей 8-13 років / П.С. Данчук // Молода спортивна наука
України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Л. :
НВФ «Укр. Технологія», 2005. – Вип. 9, т. 4. – С. 236-240.
137

Данчук, П.С. Залежність фізичного стану дівчат 12-13 років від
рівня радіаційного забруднення місця їх проживання і змісту
навчальної програми / П.С. Данчук // Молода спортивна наука
України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Л. :
НВФ «Укр. Технологія», 2006. – Вип. 10, т. 1. – С. 104-109.
Данчук, П.С. Концептуальний підхід до складання програм із
фізичної реабілітації на основі кількісних показників рівня здоров'я /
П.С. Данчук // Збірник наукових праць Волинського державного
університету ім. Л. Українки. – Луцьк : Волинська обл. друкарня,
2002. – Т. 2. – С. 100-102.
Данчук, П.С. Фізичний стан школярів, які проживають у зоні
радіоекологічного забруднення / П.С. Данчук // Молода спортивна
наука України : зб. наук. ст. з галузі фізичної культури та спорту. –
Л. : Панорама, 2002. – Вип. 6, т. 1. – С. 215-218.
Данчук, П.С. Футбол як засіб підвищення обсягу рухової
активності і фізичної підготовленості хлопців 12-14 років, які
проживають у зоні підвищеної радіації / П.С. Данчук // Сучасні
проблеми фізичного виховання і спорту учнівської молоді : матер.
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Всеукр. наук. конф. – Івано-Франківськ : ТзОВ „Імста”, 2004. –
С. 88-95.
Данчук, П.С. Характеристика стану здоров'я та показників
морфофункціонального статусу воїнів-рятівників, які зазнали впливу
комплексу факторів Чорнобильської аварії / П.С. Данчук //
Удосконалення фізичного виховання та спеціалістів фізичної
підготовки курсантів ВНЗ МВС України : матер. Всеукр. наук.-практ.
конф. – Івано-Франківськ, 2005 – С. 78-85.

Дмитренко Світлана Миколаївна
Дмитренко, С.М. Використання сюжетних ігор та імітаційних
вправ на уроках фізичної культури в молодших класах /
С.М. Дмитренко // Матеріали наукової конференції викладачів та
студентів з проблем фізичного виховання, присвячені 90-річчю з
дня заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ВДПУ,
2002. – С. 7-9.
Дмитренко, С.М. Відбір та прогнозування здібностей в легкій
атлетиці на основі оцінки моторної обдарованості школярів 10-12
років / С.М. Дмитренко // Молода спортивна наука України : зб. наук.
пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Л. : ЛДІФК, 2005. –
Вип. 10, т. 2. – С. 6-10.
Дмитренко, С.М. Деякі аспекти фізичної активності та способу
життя дітей шкільного віку / С.М. Дмитренко // Молода спортивна
наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. –
Л. : ЛДІФК, 2005. – Вип. 10, т. 1. – С. 156-159.
Дмитренко, С.М. Деякі аспекти фізичної підготовленості
спортсменів велосипедистів на етапі початкової підготовки /
С.М. Дмитренко // Фізична культура, спорт і здоров’я нації : зб. наук.
пр., присвячений 50-річчю ін-ту фізичного виховання і спорту. –
Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006. – С. 220-225.
Дмитренко, С.М. Динаміка показників фізичного розвитку і
функціонального стану дітей віком 8-10 років, які народилися після
аварії на ЧАЕС і постійно проживають у IV зоні радіоактивного
забруднення / С.М. Дмитренко // Теорія і методика фізичного
виховання і спорту. – 2002. – № 2/3. – С. 77-78.
Дмитренко, С.М. Загально розвиваючі вправи потоком :
методична розробка / С.М. Дмитренко. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2003. – 36 с.
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Дмитренко, С.М. Імітаційні (сюжетні) загально розвиваючі
вправи : методична розробка / С.М. Дмитренко. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2003. – 40 с.
Дмитренко, С.М. Методика початкового навчання основним
видам шкільної програми (легка атлетика, гімнастика, баскетбол) :
навчально-методичний посібник / С.М. Дмитренко. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2005. – 52 с.
Дмитренко, С.М. Наш досвід перевірки професійної
підготовленості студентів з гімнастики до педагогічної практики в
школі / С.М. Дмитренко // Збірник наукових праць Волинського
державного університету ім. Л. Українки. – Луцьк, 2002. – Т. 1. –
С. 65-68.
Дмитренко, С.М. Основи планування навчальної роботи з
фізичної культури в школі : навчально-методична розробка на
допомогу студентам заочної форми навчання / С.М. Дмитренко. –
Вінниця, 2006. – 32 с.
Дмитренко, С.М. Основні фізичні якості та їх взаємозв’язок на
етапі початкової підготовки юних семиборок / С.М. Дмитренко //
Фізична культура, спорт і здоров’я нації : зб. наук. пр., присвячений
50-річчю інституту фізичного виховання і спорту. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2006. – С. 186-190.
Дмитренко, С.М. Перевірка професійної підготовленості
студентів з гімнастики до педагогічної практики в школі : навчальнометодичний посібник / С.М. Дмитренко. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2002. – 64 с.
Дмитренко, С.М. Спортивні свята та розваги : методичний
посібник / С.М. Дмитренко. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського,
2002. – 30 с.
Дмитренко, С.М. Факторна структура рухової підготовленості
юних семиборок 13-14 років / С.М. Дмитренко // Фізична культура,
спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2004. – С. 161–165.
Дмитренко, С.М. Художні свята та розваги : збірник сценаріїв /
С.М. Дмитренко. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2002. –
38 с.
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Козлова Клавдія Пилипівна
Козлова, К.П. Дослідження особливостей здоров’я і поведінки
учнів старших класів / К.П. Козлова // Молода спортивна наука
України : зб. наук. пр. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 4. – С. 111-114.
Козлова, К.Ф. Использование оздоровительных занятий
физической культурой в условиях санатория / К.Ф. Козлова //
Материалы Всероссийской научной конференции. – СПб., 2003. –
С. 142-143.
Козлова, К.П. Методичні рекомендації для підготовки
студентів до державного екзамену з теорії і методики фізичного
виховання. Кваліфікаційний рівень „бакалавр” / К.П. Козлова. –
Вінниця, 2004. – 22 с.
Козлова, К.П. Методичні рекомендації для підготовки
студентів до державного екзамену з теорії і методики фізичного
виховання (рівень «бакалавр») / К.П. Козлова. – Вінниця, 2004. –
22 с.
Козлова, К.П. Методичні рекомендації з питань фізичного
виховання для наставників академічних групп / К.П. Козлова. –
Вінниця, 2004. – 10 с.
Козлова, К.Ф. Некоторые аспекты жизни детей школьного
возраста разных стран / К.Ф. Козлова // Материалы ІХ
Международного научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт
для всех». – К., 2005. – С. 151.
Козлова, К.Ф. Олимпийская культура старшеклассников /
К.Ф. Козлова // Материалы VI Международного научного конгресса.
– Варшава, 2002. – Т. 2. – С. 10-11.
Козлова, К.П. Олімпійська культура учнівської молоді /
К.П. Козлова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. в
галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2004. – Т. 4. – С. 183-186.
Козлова, К.П. Організація педагогічної діяльності студентів
факультету фізичного виховання заочної форми навчання в
умовах педагогічної практики : програма і методичні рекомендації /
К.П. Козлова. – Вінниця, 2002. – 1 друк. арк.
Козлова, К.П. Організація педагогічної діяльності студентів
факультету фізичного виховання заочної форми навчання в умовах
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педагогічної практики : програма і методичні
К.П. Козлова. – Вінниця, 2002. – 1,0 друк. арк.

рекомендації

/

Козлова, К.П. Особливості фізичної активності юнаків та
дівчат шкільного віку / К.П. Козлова // Фізична культура, спорт і
здоров’я нації : зб. наук. пр., присвячений 50-річчю ін-ту фізичного
виховання і спорту. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006. –
С. 101-104.
Козлова, К.П. Оцінка балістичної координації рухової
діяльності учнів 7-9 класів / К.П. Козлова // Збірник наукових праць
Волинського ДПУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 2002. – Т. 1. – С. 205-207.
Козлова, К.П. Оцінка балістичної координації рухової
діяльності учнів середніх класів / К.П. Козлова // Збірник матеріалів
Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Черкаси, 2003.
Козлова, К.П. Практикум з теорії і методики фізичного
виховання : навчальний посібник / К.П. Козлова. – Вінниця :
Планер, 2006. – 92 с.
Козлова, К.П. Програма державного екзамену з теорії і
методики фізичного виховання. Кваліфікаційний рівень „бакалавр” /
К.П. Козлова. – Вінниця, 2004. – 9 с.
Козлова, К.П. Словник-довідник з теорії та методики
фізичного виховання / К.П. Козлова. – Вінниця, 2005. – 24 с.
Козлова, К.П. Соціологія фізичної культури і спорту :
навчальна програма з курсу для магістрантів / К.П. Козлова. –
Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006. – 11 с.
Козлова, К.П. Ставлення спортсменів до Олімпійських ідеалів
/ К.П. Козлова // Збірник наукових праць Волинського державного
університету. – Луцьк, 2005. – С. 182-184.
Козлова, К.П. Сучасні педагогічні технології викладання
фізичного виховання : навчальна програма для магістрів з курсу /
уклад. К.П. Козлова. – Вінниця, 2005.
Козлова, К.П. Фізична культура в професійній підготовці
вчителя / К.П. Козлова // Збірник науково-методичних праць. –
Вінниця, 2003. – С. 73-82.
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Козлова, К.П. Фізичне виховання студентської молоді. На
допомогу наставнику академічної групи : методичний посібник /
К.П. Козлова. – Вінниця, 2005. – С. 113-129.
Козлова, К.П. Формування фізичної активності підлітків як
соціально-педагогічна проблема / К.П. Козлова // Сучасні проблеми
фізичного виховання школярів та студентів України : матер. V
Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми, 2005. – С. 74-79.

Мельник Василь Володимирович
Мельник, В.В. Використання комп'ютерних технологій при
викладанні фізичного виховання : методична розробка з курсу
«Використання сучасних технологій та мережі Інтернет при
викладанні фізичного виховання (Серія: Важка тема) /
В.В. Мельник. – Вінниця, 2005. – 24 с.
Мельник,
В.В.
Завдання
самостійної
роботи
та
рекомендації для їх виконання : методичні рекомендації з курсу
„Організація та методика масової фізичної культури" /
В.В. Мельник. – Вінниця, 2003. – 1 друк. арк.
Мельник, В.В. Конспекти лекцій з організації та методики
масової фізичної культури : навчально-методичний посібник /
В.В. Мельник. – Вінниця, 2003. – 4 друк. арк.
Мельник, В.В. Конспекти оглядових лекцій з теорії і
методики обраного виду спорту : навчально-методичний посібник
/ В.В. Мельник. – Вінниця, 2003. – З друк. арк.
Мельник,
В.В.
Літературно-графічне
оформлення
результатів курсової (дипломної) роботи : методичні рекомендації з
курсу "Основи наукових досліджень" для студентів заочного
відділення факультетів фізичного виховання / В.В. Мельник. –
Вінниця, 2002. – 18 с.
Мельник, В.В. Математико-статистична обробка результатів
педагогічного дослідження : методичні рекомендації з курсу "Основи
наукових досліджень" для студентів заочного відділення
факультетів фізичного виховання / В.В. Мельник. – Вінниця, 2002. –
15 с.
Мельник, В.В. Методи педагогічних досліджень : методичні
рекомендації з курсу "Основи наукових досліджень" для студентів
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заочного
відділення
факультетів
В.В. Мельник. – Вінниця, 2002. – 27 с.

фізичного

виховання

/

Мельник, В.В. Методичні рекомендації для виконання
самостійної роботи з основ наукових досягнень для студентів
стаціонару та заочного відділення / В.В. Мельник. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2006. – 24 с.
Мельник, В.В. Методичні рекомендації для магістрантів з
написання дипломних робіт / В.В. Мельник. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2006. – 24 с.
Мельник, В.В. Методичні рекомендації для підготовки до
семінарських занять з організації та методики масової фізичної
культури / В.В. Мельник. – Вінниця, 2003. – 1 друк. арк.
Мельник, В.В. Навчальна програма з дисципліни "Спортивна
боротьба з методикою викладання" для факультетів фізичного
виховання
педагогічних
університетів
та
інститутів
(за
спеціальністю 8.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти.
Фізична культура ") / В.В. Мельник. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2002. - 3 1 с.
Мельник, В.В. Організація і методика масової фізичної
культури : навчальна програма з курсу / уклад. В.В. Мельник,
Л.В. Сидоренко. – Вінниця, 2005. – 35 с.
Мельник, В.В. Орієнтація на навчання за фізкультурними
спеціальностями в системи довузівської підготовки учнів
спортивних шкіл / В.В. Мельник // Актуальні проблеми фізичного
виховання та методики спортивного тренування : зб. наук. пр. –
Вінниця, 2003. – С. 21-22.
Мельник, В.В. Педагогічна практика в ДЮСШ : методична
розробка для студентів, які спеціалізуються з видів спортивної
боротьби / уклад. В.В. Мельник. – Вінниця, 2005. – 24 с.
Мельник,
В.В.
Педагогічна
практика
в
середніх
загальноосвітніх школах : методична розробка для студентів
заочної форми навчання / уклад. В.В. Мельник, Л.В. Сидоренко. –
Вінниця, 2005. – 24 с.
Мельник, В.В. Правила оформлення списку бібліографічного
посилання дипломної роботи : методичні розробки для магістрантів
/ В.В. Мельник. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006. –
24 с.
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Мельник, В.В. Робоча документація з педагогічної практики
в загальноосвітніх школах : методична розробка для студентів
заочної форми навчання / В.В. Мельник. – Вінниця, 2003. – 1 друк.
арк.
Мельник, В.В. Спортивна боротьба : навчальний посібник
для студентів груп ПСМ / В.В. Мельник. – Вінниця : Планер, 2006. –
144 с.
Мельник,
В.В.
Спортивні
споруди
і
обладнання :
рекомендації для виконання завдань самостійної роботи з
дисципліни / В.В. Мельник. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського,
2006. – 24 с.
Мельник, В.В. Тести комп’ютерної програми оцінки знань
студентів з дисципліни «Спортивні споруди та обладнання» /
В.В. Мельник – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006. – 24 с.
Мельник, В.В. Теорія і методика фізичного виховання :
методична розробка для підготовки до державного екзамену для
студентів заочного відділення / В.В. Мельник. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2006. – 24 с.
Мельник, В.В. Тлумачний словник основних термінів та
понять теорії і методики фізичного виховання та спорту :
навчальний посібник для студентів факультетів та інститутів
фізичного виховання і спорту / В.В. Мельник, Л.В. Сидоренко,
І.О. Асаулюк. – Вінниця, 2004. – 63 с.
Мельник, В.В. Фізичний стан людини як основа методики
програмування та проведення оздоровчого тренування : методичні
рекомендації з курсу «Теорія і методика фізичного виховання»
для студентів заочної форми навчання. Серія : Важка тема /
В.В. Мельник. – Вінниця, 2004. – 16 с.
Навчально-методичні матеріали для підготовки до екзамену
з курсу «Гімнастика з методикою викладання» для студентів заочної
форми навчання / уклад. : Ю.А. Чуйко, О.В. Хуртенко. – Вінниця,
2004. – Ч. 1. – 64 с.
Навчально-методичні матеріали для підготовки до екзамену
з курсу «Гімнастика з методикою викладання» для студентів заочної
форми навчання / уклад. : Ю.А. Чуйко, О.В. Хуртенко. – Вінниця,
2004. – Ч. 2. – 56 с.
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Сидоренко Людмила Василівна
Мельник, В.В. Тлумачний словник основних термінів та
понять теорії і методики фізичного виховання та спорту :
навчальний посібник для студентів факультетів та інститутів
фізичного виховання і спорту / В.В. Мельник, Л.В. Сидоренко,
І.О. Асаулюк. – Вінниця, 2004. – 63 с.
Сидоренко,
Л.В.
Методи
педагогічних
досліджень :
методична розробка для студентів заочної форми навчання /
Л.В. Сидоренко. – Вінниця, 2004. – 24 с.
Сидоренко, Л.В. Навчальна програма з курсу „Організація та
методика масової фізичної культури" для факультетів та
інститутів фізичного виховання / Л.В. Сидоренко. – Вінниця, 2003. –
1 друк. арк.
Сидоренко, Л.В. Підготовка до проведення педагогічного
дослідження : методичні рекомендації з курсу "Основи наукових
досліджень" для студентів заочного відділення факультетів
фізичного виховання / Л.В. Сидоренко. – Вінниця, 2002. – 22 с.
Сидоренко, Л.В. Робоча документація з педагогічної практики
в літніх оздоровчих таборах : методична розробка для студентів
стаціонарної форми навчання / Л.В. Сидоренко. – Вінниця, 2002. –
1 друк. арк.
Сидоренко, Л.В. Рухливі ігри з елементами боротьби :
методичні рекомендації з курсу «Спортивна боротьба з методикою
викладання» для студентів заочного відділення факультетів
фізичного виховання / Л.В. Сидоренко. – Вінниця, 2002. – 21 с.
Сидоренко, Л.В. Техніка греко-римської боротьби (прийоми в
партері) : методичні рекомендації з курсу "Спортивна боротьба з
методикою викладання" для студентів заочного відділення
факультетів фізичного виховання / Л.В. Сидоренко. – Вінниця, 2002.
– 14 с.
Сидоренко, Л.В. Техніка греко-римської боротьби (прийоми в
стійці) : методичні рекомендації з курсу "Спортивна боротьба з
методикою викладання" для студентів заочного відділення
факультетів фізичного виховання / Л.В. Сидоренко. – Вінниця, 2002.
– 19 с.
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Сидоренко, Л.В. Техніко-тактична підготовленість юних
дзюдоїстів та засоби її підвищення / Л.В. Сидоренко // Актуальні
проблеми фізичного виховання та методики спортивного
тренування : зб. наук. пр. – Вінниця, 2003. – С. 60-62.

Хоронжевський Леонід Євгенович
Навчально-методичні матеріали для підготовки до екзамену
з курсу «Гімнастика з методикою викладання» для студентів заочної
форми навчання / уклад. : Ю.А. Чуйко, Л.Є. Хоронжевський,
М.В. Ільїн та ін. – Вінниця, 2004. – Ч. 1. – 64 с.
Навчально-методичні матеріали для підготовки до екзамену
з курсу «Гімнастика з методикою викладання» для студентів заочної
форми навчання / уклад. : Ю.А. Чуйко, Л.Є. Хоронжевський,
М.В. Ільїн та ін. – Вінниця, 2004. – Ч. 2. – 56 с.
Хоронжевський, Л.Є. Історичні умови виникнення та розвитку
гімнастичних систем : методична розробка для студентів заочної
форми навчання / Л.Є. Хоронжевський. – Вінниця, 2004. – 0,5 друк.
арк.
Хоронжевський,
Л.Є.
Історія
розвитку
будівництва
спортивних споруд : методична розробка з курсу «Спортивні
споруди і обладнання» / Л.Є. Хоронжевський. – Вінниця, 2004. –
24 с.
Хоронжевський, Л.Є. Методичні рекомендації по складанню
комплексу ранкової гімнастики в літніх оздоровчих таборах для
студентів-практикантів / Л.Є. Хоронжевський. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2006. – 24 с.
Хоронжевський, Л.Є. План-конспект уроку фізичної культури
(розділ «гімнастика») : методична розробка для студентів заочної
форми навчання / Л.Є. Хоронжевський. – Вінниця, 2004. – 24 с.

Хуртенко Оксана Вікторівна
Навчально-методичні матеріали для підготовки до екзамену
з курсу «Гімнастика з методикою викладання» для студентів заочної
форми навчання / уклад. : Ю.А. Чуйко, О.В. Хуртенко. – Вінниця,
2004. – Ч. 1. – 64 с.
Навчально-методичні матеріали для підготовки до екзамену
з курсу «Гімнастика з методикою викладання» для студентів заочної
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форми навчання / уклад. : Ю.А. Чуйко, О.В. Хуртенко. – Вінниця,
2004. – Ч. 2. – 56 с.
Хуртенко, О.В. Залікові комбінації та методичні рекомендації з
курсу „Гімнастика з методикою викладання” для студентів 5 курсу /
О.В. Хуртенко. – Вінниця, 2003. – 1,0 друк. арк.
Хуртенко, О.В. Комплекси вправ з ритмічної гімнастики та
методика їх складання : методична розробка для студентів І курсу
денної та заочної форми навчання / О.В. Хуртенко. – Вінниця, 2003.
– 0,5 друк. арк.
Хуртенко, О.В. Психічна саморегуляція у роботі майбутніх
організаторів – тренерів / О.В. Хуртенко // Збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2006. – 0,2 друк.
арк.
Хуртенко, О.В. Психологічний аналіз діяльності тренера в
нестандартних умовах / О.В. Хуртенко // Збірник наукових праць. –
Вінниця, 2006. – 0,5 друк. арк.
Хуртенко, О.В. Психологічний аналіз екстремальних ситуацій
у тренерській роботі / О.В. Хуртенко // Екологічна психологія. –
2005. – 0,5 друк. арк.
Хуртенко, О.В. Психологічні аспекти підготовки майбутніх
тренерів до прийняття оперативних рішень / О.В. Хуртенко //
Проблеми освіти. – 2005. – 0,4 друк. арк.
Хуртенко, О.В. Психологічні основи труднощів випускників
університету у тренерській роботі / О.В. Хуртенко // Матеріали III
Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2005. –
0,5 друк. арк.
Хуртенко, О.В. Психологічні особливості сприймання та
оцінки
екстремальних ситуацій
майбутніми
тренерами
/
О.В. Хуртенко // Наука і навчальний процес : науково-методичний
збірник ВСЕ і Університет «Україна». – К., 2006. – 0,2 друк. арк.

Чуйко Юрій Андрійович
Навчально-методичні матеріали для підготовки до екзамену
з курсу «Гімнастика з методикою викладання» для студентів заочної
форми навчання / уклад. : Ю.А. Чуйко, Л.Є. Хоронжевський,
М.В. Ільїн та ін. – Вінниця, 2004. – Ч. 1. – 64 с.
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Навчально-методичні матеріали для підготовки до екзамену
з курсу «Гімнастика з методикою викладання» для студентів заочної
форми навчання / уклад. : Ю.А. Чуйко, Л.Є. Хоронжевський,
М.В. Ільїн та ін. – Вінниця, 2004. – Ч. 2. – 56 с.
Чуйко, Ю.А. Деталізація техніки виконання гімнастичних
елементів в процесі навчання студентів / Ю.А. Чуйко // Збірник
наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного
виховання і спорту. – Вінниця, 2004. – С. 24-26.
Чуйко, Ю.А. Дослідження рівня мотивації до занять фізичною
культурою та спортом у студентів / Ю.А. Чуйко // Фізична культура,
спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2004. – Вип. 5. –
С. 396-400.
Чуйко, Ю.А. Ефективність попередньої підготовки дітей 6-8
років до систематичних занять спортом / Ю.А. Чуйко. – Л., 2003.
Чуйко, Ю.А. Ефективність попередньої підготовки дітей 6-8
років до систематичних занять спортом / Ю.А. Чуйко // Актуальні
проблеми фізичного виховання та методики спортивного
тренування : зб. наук. пр. – Вінниця, 2003. – С. 62-63.
Чуйко, Ю.А. Історія виникнення та розвитку гімнастики /
Ю.А. Чуйко // Методична розробка для студентів І курсу. – Вінниця,
2003. – 12 с.
Чуйко, Ю.А. Методичні рекомендації для підготовки студентів
до змагань за програмою третього розряду категорії «Б» зі
спортивної гімнастики / Ю.А. Чуйко. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2006. – 24 с.
Чуйко, Ю.А. Навчально-методичні матеріали для підготовки
до екзамену з курсу „Гімнастика з методикою викладання” для
студентів заочної форми навчання / Ю.А. Чуйко. – Вінниця, 2004. –
Ч. 1. – 64 с.
Чуйко, Ю.А. Навчально-методичні матеріали для підготовки
до екзамену з курсу „Гімнастика з методикою викладання” для
студентів заочної форми навчання / Ю.А. Чуйко. – Вінниця, 2004. –
Ч. 2. – 56 с.
Чуйко, Ю.А. Прийоми страхування при виконанні вправ на
гімнастичних приладах (чоловіки) / Ю.А. Чуйко. – Вінниця, 2005. –
24 с.
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Яковлів Володимир Леонтійович
Яковлів, В.Л. Курс лекцій з управління підготовкою юних
спортсменів : навчально-методичний посібник / В.Л. Яковлів. –
Вінниця, 2003. – 3 друк. арк.
Яковлів, В.Л. Проблеми спортивної орієнтації і відбору юних
спортсменів на початковому етапі підготовки / В.Л. Яковлів //
Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного
тренування : зб. наук. пр. – Вінниця, 2003. – С. 65-67.
Яковлів, В.Л. Розвиток комунікативних умінь у студентів
факультету фізичного виховання в процесі педагогічної практики /
В.Л. Яковлів // Збірник наукових праць VI Міжнародної конференції.
– Вінниця, 2006. – 0,2 друк. арк.
Яковлів, В.Л. Спортивна орієнтація і відбір в сучасному
спорті / В.Л. Яковлів // Збірник наукових праць викладачів і студентів
ІФВіС. – Вінниця, 2006. – 0,2 друк. арк.
Яковлів, В.Л. Спортивна орієнтація юних легкоатлетів на
етапі початкової підготовки : монографія / В.Л. Яковлів. – Вінниця :
Планер, 2006. – 148 с.
Яковлів, В.Л. Стан фізичного виховання в школах м. Вінниці
та Вінницької області / В.Л. Яковлів // Збірник наукових праць VI
Міжнародної конференції. – Вінниця, 2006. – 0,2 друк. арк.
Яковлів, В.Л. Тестовий контроль знань студентів з курсу
„Управління підготовкою юних спортсменів" / В.Л. Яковлів. –
Вінниця, 2003. – 1 друк. арк.

Кафедра олімпійського і професійного
спорту
Биканов Сергій Романович
Биканов, С.Р. Довідник для вступників до інституту фізичного
виховання і спорту / С.Р. Биканов, Л.Г. Євсєєв, Т.М. Дідик. –
Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006. – 30 с.
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Биканов, С.Р. Дослідження ефективності використання
модульно-рейтингової системи оцінювання знань студентів при
викладанні курсу “Плавання з методикою викладання” /
С.Р. Биканов, В.І. Грузицька // Збірник наукових праць викладачів та
студентів інституту фізичного виховання і спорту. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2004. – С. 3-5.
Биканов, С.Р. З досвіду розробки і використання оціночних
таблиць з плавання до вступного випробування з фізичної
підготовки та екзамену зі спеціалізації “Плавання” / С.Р. Биканов //
Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця :
ДОВ “Вінниця”, 2004. – Вип. 5. – С. 36-41.
Биканов, С.Р. Методика використання тестових завдань для
контролю знань студентів з предмету “Плавання з методикою
викладання” / С.Р. Биканов // Збірник наукових праць викладачів та
студентів факультету фізичного виховання. – Вінниця, 2003. –
С. 3-4.
Биканов, С.Р. Методичні рекомендації щодо проведення
практичних занять з плавання на 2 курсі / С.Р. Биканов. – Вінниця :
ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2002. – 7 с.
Биканов, С.Р. Плавання з методикою викладання: курс
лекцій : навчально-методичний посібник для студентів факультетів
фізичного виховання педагогічних інститутів та університетів /
С.Р. Биканов. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2003. – 84 с.
Биканов, С.Р. Плавання як дійовий засіб підвищення рівня
розвитку фізичних якостей студентів в процесі навчання у ВНЗ /
С.Р. Биканов, Ф.В. Гуржій, Л.Ю. Дудорова // Фізична культура,
спорту та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2006. – С. 302-305.
Биканов, С.Р. Про деякі показники рівня плавальної
підготовленості абітурієнтів Подільського регіону / С.Р. Биканов //
Збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного
виховання і спорту. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006. –
С. 103-104.
Биканов, С.Р. Програма проведення фізкультурно-оздоровчих
занять з плавання : навчально-методичний посібник / С.Р. Биканов.
– Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006. – 28 с.
Биканов, С.Р. Рівень плавальної підготовленості абітурієнтів,
які проживають в зоні підвищеного радіаційного фону / С.Р. Биканов
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// Збірник наукових праць викладачів та студентів інституту
фізичного
виховання
і
спорту.
–
Вінниця :
ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2005. – С. 3-4.
Биканов, С.Р. Теорія і методика викладання плавання. Курс
лекцій : навчально-методичний посібник для студентів факультетів
фізичного виховання педагогічних інститутів та університетів /
С.Р. Биканов. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2005. – 84 с.
Биканов, С.Р. Теорія і методика викладання плавання.
Практичні заняття : навчально-методичний посібник для студентів
факультетів фізичного виховання педагогічних інститутів та
університетів
/
С.Р.
Биканов.
–
Вінниця :
ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2005. – 64 с.

Горшова Ірина Василівна
Горшова, І.В. Актуальність вивчення прояву фізичних якостей
та фізичної працездатності підлітків з різною фізичною активністю в
залежності від метеоситуації / І.В. Горшова // Збірник наукових
праць викладачів та студентів факультету фізичного виховання. –
Вінниця, 2003. – С. 6-7.
Горшова, І.В. Вплив метеоситуації на аеробну та анаеробну
(лактатну) продуктивність школярів 11-16 років / І.В. Горшова //
Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця :
ДОВ “Вінниця”, 2004. – Вип. 5. – С. 449-452.
Горшова, І.В. Прояв фізичних якостей і фізичної
працездатності підлітків (11-16 років) в залежності від метеоситуації
/ І.В. Горшова // Збірник наукових праць викладачів та студентів
інституту фізичного виховання і спорту. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2004. – С. 8-9.
Фурман, Ю.М. Аеробна і анаеробна (лактатна) продуктивність
підлітків в умовах різної метеоситуації / Ю.М. Фурман, І.В. Горшова
// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту. – 2004. – № 8. – С. 10-15.
Фурман, Ю.М. Вплив метеоситуації на аеробну та анаеробну
(лактатну) продуктивність організму підлітків-спортсменів та
неспортсменів у різні пори року / Ю.М. Фурман, І.В. Горшова //
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі
Українки. – 2006. – № 8. – С. 72-76.
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Фурман, Ю.М. Вплив метеоситуації на аеробну та
анаеробну (лактатну) продуктивність організму хлопців-спортсменів
віком від 11 до 16 років / Ю.М. Фурман, І.В. Горшова // Фізіологічний
журнал. – 2006. – Т. 52, № 2. – С. 198.
Фурман, Ю.М. Вплив фізичних тренувань різного спрямування
на прояв аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності
організму підлітків за різних типів погоди / Ю.М. Фурман,
І.В. Горшова // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук.
пр. – Вінниця, 2006. – Вип. 6. – С. 489-495.

Грузицька Валентина Іванівна
Грузицька, В.І. Дослідження ефективності використання
модульно-рейтингової системи оцінювання знань студентів при
викладанні курсу “Плавання з методикою викладання” /
В.І. Грузицька // Збірник наукових праць викладачів та студентів
інституту фізичного виховання і спорту. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2004. – С. 3-5.
Грузицька В.І. Теоретичні основи відбору в плаванні /
В.І. Грузицька // Актуальні проблеми фізичного виховання та
методики спортивного тренування : зб. наук. пр. виклад. та
студ. ф-ту фізичного виховання. – Вінниця, 2006. – С.116-118.

Гуржій Федір Васильович
Гуржій, Ф.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів
інституту фізичного виховання і спорту на заняттях з плавання /
Ф.В. Гуржій // Збірник наукових праць викладачів та студентів
інституту фізичного виховання і спорту. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2006. – С. 8-10.
Гуржій, Ф.В. Деякі питання організації самостійної роботи
студентів з курсу плавання / Ф.В. Гуржій // Збірник наукових праць
викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту. –
Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2004. – С. 9-10.
Гуржій, Ф.В. Організація та методика роботи з студентами, які
погано володіють навичкою плавання / Ф.В. Гуржій // Збірник
наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного
виховання і спорту. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2005. –
С. 68-69.
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Гуржій, Ф.В. Плавання з методикою викладання : навчальна
програма для спеціальності 8.010103 “Педагогіка і методика
середньої освіти. Фізична культура” / Ф.В. Гуржій. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2002. – 28 с.
Гуржій, Ф.В. Плавання як дійовий засіб підвищення рівня
розвитку фізичних якостей студентів в процесі навчання у ВНЗ /
Ф.В. Гуржій, С.Р. Биканов, Л.Ю. Дудорова // Фізична культура, спорт
та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця : ВДПУ
ім. М. Коцюбинського, 2006. – С. 302-305.
Гуржій, Ф.В. Про методику навчання техніки спортивних
способів плавання / Ф.В. Гуржій // Фізична культура, спорт та
здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2004. –
Вип. 5. – С. 61-64.
Гуржій, Ф.В. Формування професійно-значущих умінь у
студентів в процесі вивчення вправ, спрямованих на освоєння
водного середовища / Ф.В. Гуржій // Матеріали наукової
конференції викладачів і студентів з проблем фізичного виховання,
присвячені 90-річчю з дня заснування Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2002. –
С. 5-6.
Гуржій, Ф.В. Шляхи реалізації принципу наочності в процесі
підготовки студентів до викладання плавання в школі / Ф.В. Гуржій //
Збірник наукових праць викладачів та студентів факультету
фізичного виховання. – Вінниця, 2003. – С. 7-8.

Дідик Тетяна Миколаївна
Дідик, Т.М. Аналіз динаміки показників сили основних груп
м’язів пауерліфтерів різної спортивної кваліфікації у підготовчому
періоді річного тренувального циклу / Т.М. Дідик // Педагогіка,
психологія і методико-біологічні проблеми фізичного виховання та
спорту : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – С. 143-145.
Дідик, Т.М. Аналіз динаміки показників сили основних груп
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Яцко Володимир Васильович ---------------------------------- 80
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Зміст
ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ --- 3
Кафедра теорії і методики фізичного виховання --------------- 3
Кафедра олімпійського і професійного спорту ----------------18
Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання
та спорту ------------------------------------------------------------------37
Кафедра спортивних ігор---------------------------------------------51
Кафедра фізичного виховання --------------------------------------64

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ------ 82
Кафедра хімії -------------------------------------------------------------82
Кафедра валеології і основ медичних знань ------------------ 105
Кафедра фізичної географії ---------------------------------------- 112
Кафедра економічної та соціальної географії ---------------- 113
Кафедра біології ------------------------------------------------------- 130

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК-------------------------------------- 150
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