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Від упорядників 

Біобібліографічний покажчик «Леонід Михайлович 

Кузьомко» продовжує серію «Наукова спадщина викладачів 

ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка». Він містить відомості про 

науковий та методичний доробок декана факультету фізичного 

виховання Чернігівського національного педагогічного 

університету імені Т. Г. Шевченка, професора, кандидата 

педагогічних наук і виданий з нагоди його 70-річного ювілею. 

До покажчика увійшли опубліковані праці: навчально-

методичні посібники, статті з періодичних видань та видань, що 

продовжуються, збірників наукових праць, матеріалів науково-

практичних конференцій та з інших джерел. 

Біобібліографічний покажчик складається з таких 

розділів: 

 Життя заради Життя 

 Хронологічний покажчик праць  

Леоніда Михайловича Кузьомка 

 Іменний покажчик співавторів. 

У покажчику дотримано хронологічний характер 

розміщення опублікованих праць у прямій послідовності. 

У межах одного року матеріал розміщено за алфавітом назв. 

Бібліографічний опис здійснено відповідно до діючих 

державних стандартів і згідно з рекомендаціями 

ЦНБ імені В. І. Вернадського щодо складання та оформлення 

біобібліографічних покажчиків. 

Видання адресовано науковцям, викладачам, учителям, 

методистам, студентам з метою використання у науково-

дослідній, науково-методичній та професійній діяльності. 
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Життя заради Життя 

 

Якщо говорити про людей красивих фізично і духовно, то 

саме такою людиною є Леонід Михайлович Кузьомко – кандидат 

педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного 

виховання Чернігівського національного педагогічного 

університету імені Т. Г. Шевченка. І ще він – особистість 

яскрава, мужня, вольова. Цьогоріч Леоніду Михайловичу 

виповнюється 70 років. Вік, коли людина перебуває на вершині 

життєвого досвіду і мудрості. У свої 70 ювіляр – енергійний, 

завзятий, працьовитий. Дається взнаки життєве загартування. 

Народився він 2 вересня 1944 р. в с. Віленька Коростишівського 

району Житомирської області у сім’ї колгоспника. Дитинство у 

роки війни і повоєння було важким. Батько загинув на фронті. 

Після смерті матері 1953 року виховувався бабусею. Після 

закінчення Шахворостівської середньої школи 1961 року доля 

привела юнака до професійно-технічного училища в 

м. Житомир, де він здобув спеціальність токаря. В училищі брав 

участь у всіх змаганнях, які проводились: з легкої атлетики, 

лижного спорту, футболу, волейболу. Виступи у складі збірної 

команди училища формували у майбутнього вчителя фізичної 

культури волю до перемоги, терпіння, повагу до людей, вчителів 

та друзів, а також навички з цих видів спорту. Після отримання 

диплому розпочалась трудова діяльність на Харківському 

тракторному заводі. У 1963–1966 рр., під час служби в армії, 

виступав у складі збірної команди військової частини з футболу, 

волейболу, готуючи себе до вступу у ВНЗ з фізичної культури. 

Після демобілізації Леонід Михайлович став мешкати у 

м. Чернігові. Рік працював на одному з найбільших підприємств 

України ВАТ «Чернігівське Хімволокно», де виступав за збірну 

команду колективу з різних видів спорту. 1967 року вступив до 

Чернігівського педінституту, і після його закінчення, отримавши 

диплом з відзнакою, був направлений на посаду асистента 

кафедри теорії і методики фізичного виховання Чернігівського 

державного педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка. Брав 

участь у студентських будівельних загонах, а з 1969 по 1973 рік 

був комісаром Чернігівського обласного штабу студентських 
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будівельних загонів. 1984 року Л. М. Кузьомко захистив 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук «Развитие выносливости и быстроты у 

девушек 9–10-х классов на уроках физической культуры» в НДІ 

фізіології і підлітків АПН СРСР, а 1988 року йому присвоєно 

вчене звання доцента кафедри легкої атлетики. З 1983 року по 

липень 1985 року очолював кафедру легкої атлетики. З 8 липня 

1985 року обіймає посаду декана факультету фізичного 

виховання. Ці роки стали часом докорінного оновлення 

факультету: відкриття кафедр і спеціальностей, започаткування 

нових наукових напрямів у роботі, вихід у світ грунтовних 

досліджень. Леонід Кузьомко є автором та співавтором понад 80 

публікацій, зокрема – співавтором 2 посібників з грифом 

МО СРСР і МОН України: «Уроки физической культуры в 9–10 

классах средней школы» (1987), «Психовалеологія» (2007) та 

одноосібного навчального посібника з грифом МОН України 

«Легка атлетика з методикою викладання» (2008). 

Леонід Михайлович викладає навчальні дисципліни: 

«Легка атлетика з методикою викладання», «Олімпійський та 

професійний спорт», «Вступ до спеціальності», та «Спортивно-

педагогічне удосконалення». 

З 2010 по 2013 рік був членом експертної комісії МОН 

України з ліцензування та акредитації вищих навчальних 

закладів за напрямом 0102 «фізичне виховання, спорт і здоров’я 

людини». 

Активна вдача не дала Л. М. Кузьомку перетворитися на 

кабінетного вченого. Він має потребу ділитися своєю енергією з 

іншими, застосовувати багатий життєвий досвід на користь 

справі. Завідувач кафедри, декан факультету, член експертної 

комісії МОН України – це далеко не повний перелік його посад 

та обов’язків. 

Понад 35 років Л. М. Кузьомко веде заняття зі спортивно-

педагогічного удосконалення з бігу на короткі дистанції. 

Неодноразово ставав переможцем обласного конкурсу серед 

тренерів з легкої атлетики. Він – суддя національної категорії та 

тренер вищої категорії. 
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Щорічно факультет готує чимало спортсменів високої 

кваліфікації: кандидатів у майстри спорту, майстрів спорту, 

майстрів спорту міжнародного класу. Студенти регулярно 

беруть участь у змаганнях різного рівня: від університетських до 

Олімпійських ігор, на яких виборюють найвищі місця та 

нагороди. З 1988 року по сьогоднішній день 26 студентів 

факультету приймали участь у Іграх Олімпіад, зимових 

Олімпійських ігр та Всесвітніх Універсіадах. Серед них 15 стали 

переможцями і призерами цих змагань. 

Утім, головна скарбниця Леоніда Михайловича Кузьомка – 

це його учні. Він підготував 4 майстрів спорту та 2 майстрів 

спорту міжнародного класу, близько 20 переможців та призерів 

національних та міжнародних змагань. Л. М. Кузьомко постійно 

працює з аспірантами, здобувачами, виступає офіційним 

опонентом при захисті кандидатських дисертацій. А скільком 

допоміг – справою, порадою, підтримкою, – він і сам не 

пам’ятає. Проте пам’ятають вони. 

За багаторічну сумлінну роботу в системі освіти та 

вагомий внесок у справу розвитку фізичної культури і спорту 

серед молоді, у створення духовних цінностей, за досягнення 

високої професійної майстерності та плідну педагогічну 

діяльність на ниві фахового удосконалення педагогічних 

працівників Леоніда Михайловича Кузьомка неодноразово 

нагороджували почесними грамотами та подяками Міністерства 

освіти і науки України, обласної ради народних депутатів, 

облдержадміністрації, міської ради народних депутатів, міського 

управління народної освіти, ректорату ЧНПУ імені 

Т. Г. Шевченка. Леонід Михайлович має медаль Радянського 

Союзу «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1965), знак «Відмінник освіти» (1984); йому 

присуджене почесне звання «Заслужений працівник освіти 

України» (2004), нагрудний знак «Василь Сухомлинський» 

(2006). 

Але головна нагорода для ювіляра – його справа, його 

праці, його проекти, його вдячні учні. У Леоніда Михайловича 

Кузьомка все це є. Є завдяки його небайдужій душі, щирому й 

великому серцю. 



7 
 

Завжди надійною підтримкою й порадницею в усіх справах 

та починаннях є дружина професора Л. М. Кузьомка – Лідія 

Петрівна, разом з якою вони виховали двох дітей (сина Михайла 

й доньку Тетяну), а тепер тішаться внуками. 

Свій ювілей Леонід Михайлович зустрічає в доброму 

здоров’ї і з новими планами щодо подальшої розбудови освіти і 

науки у краї. Його працездатності можуть позаздрити значно 

молодші колеги, а його цілеспрямованість є прикладом для нової 

генерації науковців. Хочеться побажати ювілярові довгих років 

життя, міцного здоров’я, щастя, удачі, наснаги й сил для 

реалізації всіх творчих планів і задумів у царині фізичного 

виховання і спорту. І завжди бути Майстром. У спорті, науці, 

педагогіці. 
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Хронологічний покажчик праць 

Леоніда Михайловича Кузьомка 

 

1972 

Зміни властивостей вищої нервової діяльності під впливом 

занять фізичними вправами [Текст] // IХ з’їзд Українського 

фізіологічного товариства : тези доп., м. Запоріжжя, 1972 р. – К., 

1972. – С. 145. (Співавт.: Г. І. Зенченко). 

 

1976 

Изучение роли перспективы в подготовке учителя 

физкультуры [Текст] // Основы профессионального мастерства 

учителя физической культуры : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. 

(14–16 сент. 1976 г.). – Ульяновск, 1976. – С. 65. (Соавт.: 

В. Я. Подорога). 

 

1978 

Групповая деятельность в экстремальных условиях и 

основные свойства нервной системы [Текст] // Психология 

возрастных коллективов : тез. докл. к Всесоюз. симп. 

(г. Кострома, 27–29 сент. 1978 г.). – М., 1978. – С. 139. (Соавт.: 

В. Я. Подорога). 

 

1981 

Динамика некоторых вегетативных функций во время 

учебно-тренировочных занятий [Текст] // ХI Объединенная 

научная конференция по проблемам биологии : тез. и автореф. 

докл., 19–21 нояб. 1981 г., Кутаиси-Цхалтубо. – Кутаиси, 1981. – 

С. 42–43. (Соавт.: Г. И. Зенченко). 

 

1983 

Дозирование физических нагрузок при развитии 

двигательных качеств у девушек старшего школьного возраста 

во время лыжной подготовки [Текст] // Педагогические и 

физиолого-гигиенические основы совершенствования 

физического воспитания учащихся общеобразовательных школ : 
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тез. 2-й Всесоюз. конф. по физ. воспитанию и школ. гигиене 

(г. Одесса, 18–20 окт. 1983 г.). – М., 1983. – С. 26–27. 

 

Исследование взаимосвязи между физической 

работоспособностью, МК и отдельными показателями 

двигательной подготовленности у девушек старшего школьного 

возраста [Текст] // Гипокинезия и спортивная гиперкинезия 

растущего организма и их коррекция : тез. докл. Всесоюз. науч.-

практ. конф. (13–15 дек. 1983 г.). – Ташкент, 1983. – Ч. 1. – С. 29. 

 

Обучение старшеклассников навыкам самостоятельных 

занятий – основа повышения массовости физкультурно-

оздоровительной работы со школьной молодежью [Текст] 

// Педагогические и физиолого-гигиенические основы 

совершенствования физического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ : тез. 2-й Всесоюз. конф. по физ. 

воспитанию и школ. гигиене (г. Одесса, 18–20 окт. 1983 г.). – М., 

1983. – С. 148. (Соавт.: Г. П. Богданов). 

 

1984 

Без отстающих [Текст] : дополн. занятия для девушек IХ–Х 

кл. // Физ. культура в шк. – 1984. – № 3. – С. 20–21. (Соавт.: 

В. З. Дьяченко). 

 

Методические рекомендации по подготовке девушек 

старшего школьного возраста к сдаче нормативов комплекса 

«Готов к труду и обороне» [Текст]. – Чернигов, 1984. – 20 с. 

(Соавт.: Р. Т. Бородай, В. З. Дьяченко). 

 

Особенности оксигенации крови у волейболистов [Текст] 

// Физиологические механизмы адаптации к мышечной 

деятельности : тез. докл. ХVII Всесоюз. науч. конф., 

г. Ленинград, 17–19 сент. 1984 г. – М., 1984. – С. 91. (Соавт.: 

Г. И. Зенченко, Г. С. Пятница, Н. А. Иванова). 
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Развитие выносливости и быстроты у девушек IХ–Х 

классов на уроках физической культуры [Текст] : дис. … канд. 

пед. наук. – М., 1984. – 215 с. 

 

Физическая подготовка девушек IХ–Х классов [Текст] 

// Физ. культура в шк. – 1984. – № 2. – С. 33–35. (Соавт.: 

Р. Т. Бородай). 

 

1985 

Бег на уроках в IХ–Х классах [Текст] // Физ. культура в 

шк. – 1985. – № 10. – С. 21–27. (Соавт.: Г. П. Богданов). 

 

1986 

Зміна параметрів зовнішнього дихання і оксигенації крові у 

дівчат під впливом фізичних вправ різної направленості [Текст] 

// XII з'їзд Українського фізіологічного товариства 

ім. І. П. Павлова : тези доп. – Л., 1986. – С. 150. (Співавт.: 

Г. І. Зенченко). 

 

1987 

Изменение физической работоспособности у девочек, 11–

12 лет под воздействием нагрузок различной направленности 

[Текст] // Третья всесоюзная конференция по физическому 

воспитанию и школьной гигиене : тезисы. – М., 1987. – С. 125–

126. 

 

Легкая атлетика [Текст] // Уроки физической культуры в 9–

10 классах средней школы / под ред. Г. П. Богданова. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – М., 1987. – С. 44–94. 

 

Особенности гемодинамики головного мозга под влиянием 

спортивной тренировки (по данным РЭГ) [Текст] // XV съезд 

Всесоюзного физиологического общества им. И. П. Павлова : 

тез. сообщ. – Л., 1987. – Т. 2. – С. 39. (Соавт.: Г. И. Зенченко, 

Г. С. Пятница, Е. Г. Сумак). 
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Содержание занятий в группах начальной подготовки 

[Текст] // Третья всесоюзная конференция по физическому 

воспитанию и школьной гигиене : тезисы. – М., 1987. – С. 49–50. 

(Соавт.: В. А. Примасюк). 

 

1988 

Зміни параметрів зовнішнього дихання і оксигенації крові 

у дівчат під впливом спеціальних фізичних вправ [Текст] 

// Фізичне виховання дітей і молоді. – К., 1988. – Вип. 12. – 

С. 70–73. (Співавт.: Г. І. Зенченко). 

 

Изменение физической работоспособности у девочек 11–12 

лет под воздействием нагрузок различной направленности 

[Текст] // Медико-биологическая подготовка и воспитание 

здорового образа жизни будущего учителя : тез. докл. науч.-

практ. конф. – Могилев, 1988. – С. 150–151. (Соавт.: 

Н. А. Иванова, Г. И. Зенченко). 

 

Изменения показателей двигательной подготовленности 

слушателей подготовительного отделения под влиянием 

физических нагрузок различной направленности [Текст] 

// Научно-педагогические проблемы физической культуры и 

спорта в свете основных направлений перестройки высшего и 

среднего образования в республике : тез. докл. респ. науч.-практ. 

конф. – Ивано-Франковск, 1988. – С. 118–120. (Соавт.: 

В. И. Сердюк, С. Е. Вятиорец). 

 

1989 

Влияние 10-метрового стартового разбега на конечный 

результат в беге на 100 метров у спортсменов различной 

квалификации [Текст] // Биомеханика спорта : тез. докл. VI 

Всссоюз. науч. конф. – Чернигов, 1989. – С. 102. (Соавт.: 

С. Е. Вятиорец). 

 

Динамнка физического развития и двигательной 

подготовленности студентов факультета физического 

воспитания в зависимости от спортивной специализации [Текст] 
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// Биомеханика спорта : тез. докл. VI Всссоюз. науч. конф. – 

Чернигов, 1989. – С. 103–104. (Соавт.: С. Е. Вятиорец, 

В. И. Сердюк). 

 

1990 

Фізична працездатність як один з показників тренованості 

[Текст] // Розвиток фізіології в Українській РСР за 1986–1990 

роки : зб. матеріалів XIII з'їзду Укр. фізіол. т-ва 

ім. І. П. Павлова : в 2 т. – К., 1990. – Т. 1. – С. 117. (Співавт.: 

Г. І. Зенченко, Н. О. Іванова, Г. С. П'ятниця [та ін.]). 

 

1991 

Зависимость прироста спортивных результатов у 

начинающих теннисистов от типологических особенностей ВНД 

[Текст] // Индивидуальные психофизиологические особенности 

человека в профессиональной деятельности : тез. конф. – К. ; 

Черкасы, 1991. – С. 35–36. (Соавт.: Г. И. Зенченко). 

 

Зміни показників підготовленості студентів спеціальності 

2114 «Фізичне виховання» за період навчання в інституті [Текст] 

// Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції, 

присвяченої 75-річчю Чернігівського державного педагогічного 

інституту ім. Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ін-т 

ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 1991. – Ч. 2. – С. 94–96. (Співавт.: 

В. М. Олійник, С. Є. Вятіорець). 

 

Характеристика индивидуальных особенностей ВНД 

[Текст] // Индивидуальные психофизиологические особенности 

человека в профессиональной деятельности : тез. конф. – К. ; 

Черкасы, 1991. – С. 32–34. (Соавт.: Г. И. Зенченко). 

 

1992 

Використання кругового тренування в заняттях з 

спринтерами [Текст] // Тези доповідей міжвузівської науково-

практичної конференції. – Чернігів, 1992. – Ч. І. – С. 40–41. 

(Співавт.: С. Є. Вятіорець). 
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Деякі особливості методики навчання метанню малого 

м'яча, гранати [Текст] // Питання педагогіки та методики вищої 

школи : тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Чернігів, 1992. – 

С. 125–126. (Співавт.: В. М. Олійник, Т. П. Колодяжна). 

 

Деякі способи активізації студентів при проходженні 

спортивно-педагогічних дисциплін [Текст] // Тези доповідей 

міжвузівської науково-практичної конференції. – Чернігів, 

1992. – Ч. І. – С. 38–39. (Співавт.: В. М. Олійник). 

 

Плавання в комплексі загальнорозвиваючих вправ для 

позаурочних занять із школярами 10-12 річного віку [Текст] 

// Тези доповідей міжвузівської науково-практичної 

конференції. – Чернігів, 1992. – Ч. І. – С. 3–5. 

 

1993 

Зміни показників рухової підготовленості дівчат 10 класів 

за час літніх канікул [Текст] // Індивідуальні психофізіологічні 

особливості людини : тези доп. – Черкаси, 1993. – С. 89–90. 

 

Из опыта работы музея областной спортивной славы 

[Текст] // Тезисы докладов межвузовской конференции. – 

Винница, 1993. – С. 59–60. (Соавт.: Ю. И. Цыбенко). 

 

Изменение показателей двигательной подготовленности 

студентов факультета физической культуры под воздействием 

нагрузок различной направленности [Текст] // Тезисы докладов 

межвузовской конференции. – Винница, 1993. – С. 111–112. 

(Соавт.: С. Е. Вятиорец). 

 

1994 

Методика внеурочных занятий оздоровительной 

физической культурой в общеобразовательной школе [Текст] 

// Науково-практична конференція «Фізична культура як фактор 

зміцнення здоров’я дітей і молоді в сучасних умовах». – О., 

1994. – С. 8. 
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Роль спеціаліста фізичної культури та спорту в боротьбі з 

екологічною та соціальною небезпекою людини [Текст] 

// Підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в 

Україні : матеріали Першої респ. конф. – Луцьк, 1994. – С. 426–

427. (Співавт.: А. І. Панін, А. І. Паніна). 

 

Фізична працездатність легкоатлетів різної кваліфікації 

протягом двох років тренування [Текст] // Міжнародна науково-

практична конференція «Фізична культура, спорт та здоров'я 

нації» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця, 1994. – 

Ч. III. – С. 348. 

 

1995 

Залежність світових досягнень в метаннях серед жінок та 

чоловіків від деяких показників [Текст] // Тези доповідей 

міжвузівської науково-практичної конференції. – Чернігів, 

1995. – С. 81–83. (Співавт.: Т. П. Колодяжна, В. М. Олійник, 

П. Б. Кондратенко). 

 

Розвиток загальної витривалості у студентів факультету 

фізичної культури [Текст] // Тези доповідей міжвузівської 

науково-практичної конференції. – Чернігів, 1995. – С. 83–85. 

(Співавт.: В. М. Олійник). 

 

Співвідношення засобів загальнофізичної і система 

технічної підготовки бігунів на короткі дистанції на різних 

етапах підготовки [Текст] // Науково-практична конференція 

«Фізична культура та здоровий спосіб життя». – Вінниця, 1995. – 

С. 79–81. 

 

Фізична працездатність студентів факультету фізичної 

культури [Текст] // Тези доповідей міжвузівської науково-

практичної конференції. – Чернігів, 1995. – С. 85–87. 

 

Характер фізичної працездатності дівчат під час навчання в 

вузі [Текст] // Науково-практична конференція «Фізична 

культура та здоровий спосіб життя». – Вінниця, 1995. – С. 75–76. 
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1996 

Деякі питання мотивації початку спортивної діяльності 

студентів факультету фізичної культури [Текст] // Педагогічні і 

психологічні проблеми підготовки вчителів : матеріали ювіл. 

наук. конф., присвяч. 80-річчю Черніг. держ. пед. ін-ту 

ім. Т. Г. Швеченка. – Чернігів, 1996. – С. 150–152. (Співавт.: 

В. М. Олійник, П. Б. Кондратенко). 

 

Ритмічна гімнастика, як засіб підвищення фізичної 

підготовленості студентів [Текст] // Педагогічні і психологічні 

проблеми підготовки вчителів : матеріали ювіл. наук. конф., 

присвяч. 80-річчю Черніг. держ. пед. ін-ту ім. Т. Г. Швеченка. – 

Чернігів, 1996. – С. 61–63. (Співавт.: В. М. Олійник). 

 

Фізична підготовленість дівчат Х–ХI класів [Текст] 

// Педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів : 

матеріали ювіл. наук. конф., присвяч. 80-річчю Черніг. держ. 

пед. ін-ту ім. Т. Г. Швеченка. – Чернігів, 1996. – С. 154–156. 

(Співавт.: А. В. Гавриленко, П. Б. Кондратенко). 

 

1997 

Розвиток швидкісно-силових здібностей студентів 

факультету фізичного виховання [Текст] // Фізичне виховання 

дітей та молоді : зб. наук. пр. – Х., 1997. – С. 57–59. 

 

1998 

Параметры дозирования физических нагрузок при 

развитии основных качеств у школьников 10–12 лет [Текст] 

// Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали Другої 

міжнар. наук.-практ. конф. – О., 1998. – С. 18–20. (Соавт.: 

О. Н. Бельский, В. М. Олейник). 

 

1999 

Дослідження динаміки фізичного розвитку та рухової 

підготовленості учнів 10 класу обласного педагогічного ліцею за 

напрямом «Фізична культура» [Текст] // Фізичне виховання, 



16 
 

спорт і культура здоровя у сучасному суспільстві. – Луцьк, 

1999. – С. 428–431. 

 

2001 

Динаміка фізичного розвитку та рухової підготовленості 

учнів обласного педагогічного ліцею за напрямком «Фізична 

культура» [Текст] // Вісник Чернігівського державного 

педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки / Черніг. 

держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – Вип. 7. – 

С. 41–44. (Співавт.: В. М. Олійник). 

 

Проект концепції освіти з фізичної культури 12-річної 

школи [Текст] // Вісник Чернігівського державного 

педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки / Черніг. 

держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – Вип. 7. – 

С. 3–5. (Співавт.: М. М. Огієнко, В. А. Дєдух). 
 

2002 

Методика проведення занять з фізичної культури у 

малокомплектній школі [Текст] // Вісник Чернігівського 

державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні 

науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 

2002. – Вип. 16. – С. 35–38. (Співавт.: В. М. Олійник). 
 

2003 

Історичний нарис сучасних Олімпійських ігор та аналіз 

участі в них українських спортсменів. Ч. 2 [Текст]. – Чернігів, 

2003. – 51 с. (Співавт.: А. І. Панін, І. А. Панін). 
 

К вопросу управления тренировочным процессом 

лыжников-гонщиков [Текст] // Физическое воспитание 

студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. 

С. С. Ермакова. – Х., 2003. – № 7. – С. 53–60. (Соавт.: 

С. А. Власенко). 
 

2004 

До питання розвитку швидкісної витривалості у юних 

лижників-гощиків [Текст] // Педагогіка, психологія та медико-
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біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. 

/ під ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2004. – № 24. – С. 8–12. (Співавт.: 

С. О. Власенко). 

 

Моделювання рухової підготовленості легкоатлетів-

спринтерів в передзмагальний період [Текст] // Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту : зб. наук. пр. / під ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2004. – 

№ 23. – С. 21–26. (Співавт.: С. Г. Приймак). 

 

Факторна структура функціонального стану організму 

спортсменів різних спеціальностей [Текст] // Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту : зб. наук. пр. / під ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2004. – 

№ 20. – С. 16–22. (Співавт.: С. Г. Приймак). 

 

2005 

Вегетативна регуляція серцево-судинної діяльності 

спортсменів різних спеціалізацій [Текст] // Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту : зб. наук. пр. / під ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – 

№ 21. – С. 51–58. (Співавт.: І. В. Коробенко, С. Г. Приймак). 

 

До проблеми адаптації та виховання студентів 

педагогічних університетів [Текст] // Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. 

наук. пр. / під ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 7. – С. 32–38. 

(Співавт.: Л. П. Кузьомко, Т. Л. Гавриленко). 

 

Особливості проходження різних за рельєфом ділянок 

дистанції в лижних гонках [Текст] // Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. 

наук. пр. / під ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 1. – С. 21–26. 

(Співавт.: С. О. Власенко). 

 

Особливості розвитку фізичних якостей у бігунів на 400 м 

[Текст] // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 
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фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / під ред. 

С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 2. – С. 8–12. (Співавт.: 

С. О. Власенко). 

 

Положення про атестаційну роботу бакалавра [Текст] 

/ МОН України, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, ф-т 

фіз. виховання ; уклад.: С. Г. Приймак, Л. М. Кузьомко, 

Л. Л. Лисенко. – Чернігів, 2005. – 18 с. 

 

Психофізіологічні особливості нервової системи підлітків, 

що мешкають в екологічно-несприятливих умовах [Текст] 

// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. 

Серія: Педагогічні науки / Черніг. держ. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 84–88. 

(Співавт.: С. Г. Приймак). 

 

Рівень фізичного стану спортсменів різних спеціалізацій 

[Текст] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. у галузі 

фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 1. – С. 172–177. 

(Співавт.: С. Г. Приймак). 

 

Розвиток швидкісних якостей  юних лижників на 

заключному етапі підготовчого періоду [Текст] // Вісник 

Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: 

Педагогічні науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – 

Чернігів, 2005. – Вип. 28. – С. 3–6. (Співавт.: С. О. Власенко). 

 

2006 

До питання системи тестування фізичної підготовленості 

школярів [Текст] // Молода спортивна наука України : зб. наук. 

пр. у галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 1. – 

С. 85–90. (Співавт.: С. Г. Приймак). 

 

Методика розвитку швидкісної витривалості бігунів на 

400 м [Текст] // Вісник Чернігівського державного педагогічного 

університету. Серія: Педагогічні науки / Черніг. держ. пед. ун-т 
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ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. – Чернігів, 2006. – 

Вип. 35. – С. 134–138. (Співавт.: С. Г. Приймак, В. І. Сердюк). 

 

2007 

"Козацьке завзяття" – засіб популяризації позаурочної 

форми роботи з фізичного виховання в школі [Текст] // Вісник 

Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: 

Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. держ. 

пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. – Чернігів, 

2007. – Вип. 44. – С. 173–176. (Співавт.: М. В. Довгопол, 

Н. М. Довгопол). 

 

Використання колового методу тренування для розвитку 

швидкісно-силових якостей спортсмена-спринтера [Текст] 

// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. 

Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. 

держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. – 

Чернігів, 2007. – Вип. 44. – С. 223–225. (Співавт.: С. Г. Приймак, 

М. В. Довгопол, С. В. Ткаченко). 

 

Психовалеологія [Текст] : (прогр., метод. розробки 

занять) : навч. посіб. для викл. ВНЗ, студ. та вчителів / Черніг. 

держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧДПУ, 2007. – 

152 с. (Співавт.: С. Ф. Кудін, О. В. Савонова). 

 

Психофизиологические механизмы управления 

произвольными движениями [Текст] // Вісник Чернігівського 

державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні 

науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. держ. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. – Чернігів, 2007. – 

Вип. 44. – С. 384–387. (Соавт.: В. А. Романенко, Э. Ю. Зыкова). 

 

Результативність виконання тестових вправ легкоатлетами 

в залежності від властивостей нервової системи [Текст] 

// Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх»: досвід, 

дослідження, тенденції : матеріали II Міжнар. наук.-практ. 
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конф., м. Тернопіль, 24–25 трав. 2007 р. – Т., 2007. – Т. 1. – 

С. 115–118. (Співавт.: С. Г. Приймак). 

 

Фізична підготовленість учнів загальноосвітніх шкіл 

[Текст] // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / під ред. 

С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 8. – С. 73–76. 

 

2008 

Активізація рухової діяльності дівчат-студенток 

педагогічного коледжу під час занять фізичною культурою 

[Текст] // Вісник Чернігівського державного педагогічного 

університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та 

спорт / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. 

М. О. Носко. – Чернігів, 2008. – Вип. 55, т. 1. – С. 264–267. 

(Співавт.: Т. І. Романовська, С. В. Демешко). 

 

Легка атлетика з методикою викладання [Текст] : навч. 

посіб. для студ. пед. ун-тів спец. 7.010201 – Фізичне виховання 

/ Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧДПУ, 

2008. – 372 с. 

 

Положення про атестаційну роботу магістра [Текст] / МОН 

України, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, ф-т фіз. 

виховання ; уклад.: С. Г. Приймак, Л. М. Кузьомко. – Чернігів, 

2008. – 18 с. 

 

Проблеми тестування фізичної підготовленості людини 

[Текст] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. у галузі 

фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 104–111. 

(Співавт.: С. Г. Приймак). 

 

Соматичне здоров'я людини як системне поняття [Текст] 

// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. 

Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. 

держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. – 
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Чернігів, 2008. – Вип. 55, т. 2. – С. 127–130. (Співавт.: 

С. Г. Приймак, С. О. Власенко, Д. А. Кочура, С. В. Ткаченко). 
 

2009 

А з вигляду такий грізний [Текст] // Вісник Чернігівського 

державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні 

науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. 

М. О. Носко. – Чернігів, 2009. – Вип. 60. – С. 26. 
 

Функціональний стан серцево-судинної та нервової систем 

підлітків, які мешкають в різних соціально-економічних умовах 

[Текст] // Вісник Чернігівського державного педагогічного 

університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та 

спорт / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. 

М. О. Носко. – Чернігів, 2009. – Вип. 64. – С. 428–432. (Співавт.: 

С. Г. Приймак, С. О. Власенко). 
 

2011 

Личностные детерминанты физического статуса у молодых 

женщин [Текст] // Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне 

виховання та спорт / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; 

голов. ред. М. О. Носко. – Чернігів, 2011. – Вип. 86, т. 2. – 

С. 114–117. (Соавт.: В. А. Романенко, С. Г. Приймак). 
 

Організація тренувального процесу у 

загальнопідготовчому етапі, спрямованому на розвиток 

швидкісно-силових якостей спринтерів [Текст] // Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: 

Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. нац. 

пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. – Чернігів, 

2011. – Вип. 86, т. 1. – С. 110–112. (Співавт.: С. Г. Приймак, 

О. К. Проніков, Р. П. Салівон). 
 

2012 

Морфо-функціональні особливості легкоатлетів: 

спринтерів та метальників [Текст] // Вісник Чернігівського 

національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні 
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науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. нац. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. – Чернігів, 2012. – 

Вип. 98, т. 4. – С. 139–144. (Співавт.: Д. А. Овдійчук, 

А. О. Жиденко). 
 

Організація здоров'язбережувального освітнього 

середовища у вищих навчальних закладах [Текст] : метод. рек. 

для викл. ВНЗ / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – 

Чернігів : ЧНПУ, 2012. – 44 с. (Співавт.: А. О. Жиденко, 

Г. І. Жара, О. В. Савонова, С. Ф. Кудін). 
 

Особливості морфо-функціональних показників 

легкоатлетів-спринтерів різних кваліфікацій [Текст] // Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету. 

Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. 

нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. – 

Чернігів, 2012. – Вип. 98, т. 4. – С. 187–192. (Співавт.: 

Ю. М. Тихонов, А. О. Жиденко, В. М. Полетай). 
 

Подолання неуспішності молодших школярів засобами 

фізичного виховання у спадщині В. О. Сухомлинського [Текст] 

// Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через 

освіту : V Міжнар. та ХІХ Всеукр. читання, 11–12 жовт. 

2012 р. – Донецьк, 2012. – Т. ІV. – С. 59–63. (Співавт.: 

Т. Л. Гавриленко). 
 

2013 

Положення про написання атестаційних робіт [Текст] 

/ МОН України, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, ф-т 

фіз. виховання ; уклад.: М. О. Носко, Л. М. Кузьомко, 

А. О. Жиденко [та ін.]. – Чернігів, 2013. – 44 с. 
 

Формирование системы подготовки учителей начальных 

классов в Украине [Текст] // Подготовка учителей начальных 

классов: проблемы и перспективы : материалы III Междунар. 

науч.-практ. конф., г. Минск, 14 нояб. 2013 г. / Белорус. гос. пед. 

ун-т им. М. Танка. – Минск, 2013. – С. 35–37. (Соавт.: 

Т. Л. Гавриленко).  
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