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Додаток 2 
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри 

фізичного виховання, спорту і здоров’я у 2022 році 
 
1. Інформація про усіх виконавців наукової роботи на кафедрі: 
СЕМЕНІВ Б.С. - завідувач кафедри 
Рік народження – 1977 
Роки роботи на кафедрі з 2010 року 
Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук, 13.00.02 теорія і методика навчання          
(фізична культура, основи здоров’я) 2015р. 
Вчене звання, рік присвоєння – доцент, 2018 р. 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 
ПРИСТАВСЬКИЙ Т.Г.  – старший викладач, заступник завідувача кафедри 
Рік народження – 1975 
Роки роботи на кафедрі з 1999 року 
Науковий ступінь – немає 
Вчене звання, рік присвоєння – немає 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 
КАЛИНІЧЕНКО О.М. 
Рік народження – 1953 
Роки роботи на кафедрі з 2020 року 
Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 теорія і методика фізичного виховання та 
оздоровчої фізичної культури  
 Вчене звання, рік присвоєння – доцент, 1998 р. 
ШУТКА Г.І. 
Рік народження – 1972 
Роки роботи на кафедрі з 2020 року 
Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук, 13.00.05 соціальна педагогіка  
 Вчене звання, рік присвоєння – доцент, 2014 р. 
АРТЮХ В.М. – доцент 
Рік народження – 1947 
Роки роботи на кафедрі з 2021 року 
Науковий ступінь – немає 
Вчене звання, рік присвоєння – доцент 2003 рік 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 
БАКАТОВ В.Ю. – доцент 
Рік народження – 1951 
Роки роботи на кафедрі з 2021 року 

  Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук, 13.00.04 теорія і метод. фіз. виховання,         
спорт. тренування. та оздоровчої фізичної культури  
Вчене звання, рік присвоєння – доцент 1991 рік 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 

         МАРТИН В.Д. – доцент 
         Рік народження – 1949 
         Роки роботи на кафедрі з 2021 року 

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук,  13.00.04 теорія і метод. фіз. виховання, 
спорт. тренування. та оздоровчої фізичної культури 

         Вчене звання, рік присвоєння – доцент 1988 рік 
         Вибрати одну з умов: штатний працівник 
         МУСІЄНКО О.В. – доцент 
         Рік народження – 1976 

Роки роботи на кафедрі з 2021 року 
Науковий ступінь – кандидат біологічних наук, 03.00.13, (фізіологія  людини та тварин),   
2003 р 
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         Вчене звання, рік присвоєння – доцент 2013 рік 
         Вибрати одну з умов: штатний працівник 

ЛЕНИШИН В.А. – старший викладач 
Рік народження – 1991 
Роки роботи на кафедрі з 2021року 
Науковий ступінь – кандидат наук з фізичного виховання і спорту 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 

         МАТІЄШИН І.В. – старший викладач 
Рік народження – 1986 
Роки роботи на кафедрі з 2021року 
Науковий ступінь – кандидат психологічних наук 
Вибрати одну з умов: внутрішній (університетський) сумісник 
ГОЛУБЕВА О.Т. – старший викладач 
Рік народження – 1968 
Роки роботи на кафедрі з 1990 року 
Науковий ступінь – немає 
Вчене звання, рік присвоєння – немає 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 
ЯКИМИШИН І.Д. – старший викладач 
Рік народження – 1973 
Роки роботи на кафедрі з 2003 року 
Науковий ступінь – немає 
Вчене звання, рік присвоєння – немає 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 
СТАХІВ М.М. – старший викладач 
Рік народження – 1960 
Роки роботи на кафедрі з 1989 року 
Науковий ступінь – немає 
Вчене звання, рік присвоєння – немає 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 
БАБИЧ А.М.  – старший викладач 
Рік народження – 1978 
Роки роботи на кафедрі з 2006 року 
Науковий ступінь – немає 
Вчене звання, рік присвоєння – немає 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 
КОВБАН О.Л. – старший викладач 
Рік народження – 1962 
Роки роботи на кафедрі з 1985 року по 1990 рік та з 2005 року 
Науковий ступінь – немає 
Вчене звання, рік присвоєння – немає 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 

          СОПІЛА Ю.М. – старший викладач  
Рік народження – 1978 
Роки роботи на кафедрі з 2010 року 
Науковий ступінь – немає 
Вчене звання, рік присвоєння – немає 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 
МУМІНОВ А.К. - старший викладач 
Рік народження – 1975 
Роки роботи на кафедрі з 2021 року 
Науковий ступінь – немає 
Вчене звання, рік присвоєння - немає 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 

         ДОЦЕНКО М.В. – асистент 
Рік народження – 1986 
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Роки роботи на кафедрі з 2017 року 
Науковий ступінь – немає 
Вчене звання, рік присвоєння – немає 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 

          МАЗУР Т.Р. – асистент 
Рік народження – 1985 
Роки роботи на кафедрі з 2019 року 
Науковий ступінь – немає 
Вчене звання, рік присвоєння – немає 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 

          БІЛАС П.П. – асистент 
Рік народження – 1997 
Роки роботи на кафедрі з 2021 року 
Науковий ступінь – немає 
Вчене звання, рік присвоєння – немає 
Вибрати одну з умов: штатний працівник 
 
Вказати: 1) штатний науково-педагогічний працівник, 2) штатний науково-дослідний 

працівник, 3) зовнішній сумісник, 4) внутрішній (університетський) сумісник, 5) докторант, 6) 
аспірант денної форми навчання, 7) аспірант вечірної форми навчання, 8) працівник за договором 
цивільно-правового характеру, 9) молодий вчений (вчений віком до 35 років, який має вищу 
освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має науковий 
ступінь доктора наук або навчається в докторантурі). 

Заповнити узагальнену таблицю по усіх співробітниках (докторанти і аспіранти, які є 
внутрішніми сумісниками враховуються лише як штатні) 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Штатн. Сумісн. Штатн. Сумісн. Штатн. Сумісн. Штатн. Сумісн. Штатн. Сумісн. 

Доктор наук          1 
Кандидат наук 1  2  4  9 1 8 1 
Докторант           
Аспірант           
Без ступеня (не 
включаючи 
аспірантів) 

10 1 11 1 10 1 
 

11 
  

10 
 

3 

1.2. Середній вік усіх штатних виконавців наукової роботи на кафедрі (кількість повних 
років станом на 31 грудня цього року). 

49 років 
1.3. Кількість молодих вчених виконавців наукової роботи на кафедрі (штатні науково-

педагогічні працівники, штатні наукові працівники, аспіранти і докторанти). 
Три 
2. Науково-дослідні тематики: 
2.1. Пріоритетний напрям та пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень (для 

кафедри бажано лише один пріоритетний напрям і в ньому лише один пріоритетний тематичний 
напрям). 

Пріоритетний напрям:  « Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих 
проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та 
сталого розвитку суспільства і держави». 

Пріоритетний тематичний напрям: «Фундаментальні дослідження з актуальних 
проблем суспільних та гуманітарних наук» 

2.2. Наукові дослідження і розробки, які фінансувались за кошти загального фонду 
державного бюджету: назва роботи, науковий керівник, обсяг фінансування за повний період та 
за звітний рік (тисяч гривень з точністю до третього знаку після коми), власна частка у 
фінансуванні за звітний рік (тисяч гривень з точністю до третього знаку після коми), одержаний 
науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та практичне застосування (до 
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семи рядків). Вказати: 1) фундаментальні дослідження, 2) прикладні дослідження, 3) науково-
технічні (експериментальні) розробки, 4) збереження наукових об'єктів, що становлять 
національне надбання, 5) міжнародні наукові заходи, 6) інше. 

2.3. Наукові дослідження і розробки, які фінансувались за кошти спеціального фонду 
державного бюджету: назва роботи, науковий керівник, обсяг фінансування за повний період та 
за звітний рік (тисяч гривень з точністю до третього знаку після коми), власна частка у 
фінансуванні за звітний рік (тисяч гривень з точністю до третього знаку після коми), одержаний 
науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та практичне застосування (до 
семи рядків). Вказати: 1) науково-технічні роботи за державними цільовими програмами, 2) 
науково-технічні роботи за державним замовленням, 3) наукові та науково-технічні роботи за 
грантами Національного фонду досліджень. 

2.4. Наукові дослідження і розробки, які фінансувались за кошти замовника (спеціальний 
фонд): назва роботи, науковий керівник, обсяг фінансування за повний період та за звітний рік 
(тисяч гривень з точністю до третього знаку після коми), власна частка у фінансуванні за звітний 
рік (тисяч гривень з точністю до третього знаку після коми), одержаний науковий результат, його 
новизна, науковий рівень, значимість та практичне застосування (до семи рядків). Вказати: 1) 
наукові і науково-технічні роботи за госпдоговорами, 2) наукові і науково-технічні роботи за 
проектами міжнародного співробітництва, тобто гранти, наукові проекти з відповідним 
посиланням на сайт чи на лист грантодавця (країна, установа, документ про співробітництво і 
термін його дії, практичні результати), 3) наукові, науково-технічні роботи за міжнародними 
госпдоговорами. 

Згідно інформації поданої у пунктах 2.2-2.4 додатково заповнити таблицю  
№ 
з/п 

Джерело 
фінансування 
(код КПКВК, 

загальний/спец
іальний фонд, 

напрям 
фінансування 

Назва роботи Пріорітетний 
напрям розвитку 
науки і техніки 

Період 
виконання 

роботи 
(з … по …) 

Фактичний 
обсяг 

фінансування 
за повний 

період 
(тис. грн.) 

Одержаний 
науковий 

результат, його 
новизна, науковий 
рівень, значимість 

та практичне 
застосування 

1 2 3 4 5 6 7 
       

2.5. Науково-дослідні роботи, що виконувались на кафедрах в межах робочого часу 
викладачів: шифр теми, назва, дата початку та завершення теми, результат виконаної роботи (до 
семи рядків). Вказати: 1) фундаментальні дослідження, 2) прикладні дослідження, 3) прикладні 
розробки. 

шифр теми: 0121U110160    
Назва теми: «Вища освіта у полікультурному просторі» 
Початок роботи – 2021 рік. Завершення роботи – 2025 рік 
1) Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних 

наук.  
 Засоби української боротьби на поясах з навчальної програми української боротьби на 
поясах  етапу початкової підготовки, які застосовувались під час занять з фізичного виховання з 
студентками експериментальної групи позитивно вплинули на їх психоемоційних стан та 
активність, які після завершення експерименту зросли на 41,8% порівняно з контрольною групою 
рівень активності та емоційний стан якої зріс на 25,2%. Показники рівня фізичного стану студенток 
експериментальної групи в після застосування засобів української боротьби на поясах під час 
занять з фізичного виховання значно покращилися порівняно з студентками контрольної групи, 
показники рівня фізичної підготовленості були вищими від контрольної в середньому 28 %, також 
спостерігалось підвищення потенціалу кардіогемодинаміки в середньому 21,5 % відносно 
контрольної групи. 

2.6. Фінансування отримане за надання платних послуг (власна частка кафедри у тисячах 
гривень з точністю до третього знаку після коми). 
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2.7. Перелік та балансова вартість придбаного, або отриманого у довгострокове 
використання наукових приладів та обладнання (вартість одиниці повинна становити 7200 грн. та 
більше). Заповнити таблицю 
№ 
з/п 

Назва приладу 
(українською 

мовою та мовою 
оригіналу) і його 

марка 

Рік 
випуску 
приладу 

Фірма-
виробник 
приладу 

Країна 
походження 

приладу 

Науковий(і) 
напрям(и) та 

структурний(і) 
підрозділ(и) 

для якого 
(яких) 

здійснено 
закупівлю 

Вар-
тість 
(тис. 
грн.) 

Інвен-
тарний 

№ 

Джерело фінансування: 
1) загальний фонд 
держбюджету, 
2) спеціальний фонд 
держбюджету, 
3) кошти замовника, 
4) кошти отримані за 
надання платних послуг, 
5) спонсорська допомога 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

3. Наукові ступені: 
3.1. Наукове керівництво (консультування) захищеними дисертаціями аспірантів, 

здобувачів, докторантів (прізвище, тема дисертації, шифр, спеціальність, дата захисту, установа 
де пройшов захист, рік закінчення аспірантури, докторантури). 

3.2. Захист власної дисертації кандидата або доктора наук за звітний період (прізвище 
керівника/консультанта, тема дисертації, шифр, спеціальність, дата захисту, установа де пройшов 
захист, рік закінчення аспірантури/докторантури). 

4. Результативні показники виконання наукових, науково-технічних робіт: 
4.1. Роботи, відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки, подані від 

університету. 
4.2. Роботи, відзначені міжнародними нагородами 
4.3. Створено науково-технічної продукції (видів виробів): 
4.3.1. Нової техніки. 
4.3.2. Нових технологій. 
4.3.3. Нових матеріалів. 
4.3.4. Сортів рослин та порід тварин. 
4.3.5. Методів, теорій. 
4.3.6. Інше (із зазначенням позицій). 
4.4. Впроваджено науково-технічної продукції у виробництво (тільки ті, на які є акти 

впровадження або договори). Заповнити таблицю. 
4.4.1. Нової техніки. 
4.4.2. Нових технологій. 
4.4.3. Нових матеріалів. 
4.4.4. Сортів рослин та порід. 
4.4.5. Методів, теорій. 
4.4.6. Інше (із зазначенням позицій). 

№ 
з/п 

Назва та 
автор(и) 
розробки 

Важливі показники, 
які характеризують 
рівень отриманого 

наукового 
результату; 

переваги над 
аналогами; 

економічний, 
соціальний ефект 

Місце 
впроваджен-

ня (назва 
організації, 
підпорядко-

ваність, 
юридична 

адреса) 

Дата акту 
впровад-

ження 

Практичні результати, 
які отримано 

університетом від 
впровадження 

(обладнання, обсяг 
отриманих коштів, 

налагоджено 
співпрацю для 

подальшої роботи 
тощо) 

Інформація 
щодо укладення 

договору про 
апробацію, 

дослідне 
використання, 

передання 
(трансфер) 

1 2 3 4 5 6 7 
       

4.5. Впроваджено науково-технічної продукції у освітній процес (тільки ті, на які є акти 
впровадження або договори). Заповнити таблицю. 

4.5.1. Нової техніки. 
4.5.2. Нових технологій. 
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4.5.3. Нових матеріалів. 
4.5.4. Сортів рослин та порід тварин. 
4.5.5. Методів, теорій. 
4.5.6. Інше (із зазначенням позицій). 

№ 
з/п 

Назва та автор(и) 
розробки 

Важливі показники, 
які характеризують 
рівень отриманого 

наукового 
результату; переваги 

над аналогами; 
економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впровадження 

(назва організації, 
підпорядкованість, 
юридична адреса) 

Дата акту 
впровадження 

Впровадження у зміст 
освіти (лекційні курси, 

лабораторні роботи 
тощо із зазначенням 
внутрішнього акта 

приймання-передання) 

1 2 3 4 5 6 
      

5. Наукові праці у яких вказана приналежність до нашого університету і які 
враховуються для розрахунку атестаційної оцінки кафедри (бібліографічний опис згідно з 
державним стандартом): 

5.1. Монографії в Україні (підкреслити прізвища співавторів, які є штатними працівниками 
нашого університету). 

5.2. Монографії за кордоном: 
5.2.1. В країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (підкреслити прізвища 

співавторів, які є штатними працівниками нашого університету). 
5.2.2. В інших країнах. 
5.3. Підручники, навчальні посібники. 
Мусієнко О.В. Навчальний посібник з дисципліни «Метрологічний контроль у 

фізичному вихованні» для здобувачів першого ступеня вищої освіти (бакалавр) факультету 
громадського розвитку та здоров’я Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького за спеціальністю 017 «Фізична культура і 
спорт». Львів, 2022.114 с. 

5.4. Публікації (статті): 
5.4.1. Опубліковані в міжнародній наукометричній базі даних Scopus (заповнити таблицю). 
 

№ 
з/
п 

Автори 
(підкреслити прізвища 

співавторів, які є штатними 
працівниками нашого 

університету) 

Назва роботи Назва 
видання де 

опубліковано 
роботу, 
країна 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 

роботи, веб-
адреса 

електронної 
версії 

Квартил
ь 

CiteScor
e 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Griban G., Mekhed O., 

Semeniv B., Khurtenko O., 
Koval V, Khliebnikova T., 
Skyrda T. 

Technology of 
increasing physical 
activity of 
university students.  
 

Acta 
Balneologica. 
Польща 
 
 

Acta 
Balneologica, 5(
171), 451-
456. Doi: 10.367
40/ABAL20220
5113. 
https://actabalne
ologica.eu/wp-
content/uploads/l
ibrary/ActaBalne
ol2022i5.pdf 

  

https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBalneol2022i5.pdf
https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBalneol2022i5.pdf
https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBalneol2022i5.pdf
https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBalneol2022i5.pdf
https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBalneol2022i5.pdf
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2. Mitova O., Griban G., 

Oleniev D., Yakovenko A., 
Onyshchenko V., Mozolev 
O., Semeniv B., Lytvynenko 
A., Khurtenko O., 
Zamrozevuch-Shadrina S., 
Kozibroda L., Hres M. 

The impact of mini-
basketball training 
sessions on the 6-7-
year-old 
boys’ physical 
fitness and physical 
development.  

International 
Journal of 
Human 
Movement 
and Sports. 
США 

Sciences10 (4), 7
54-767. 
doi: 10.13189/saj
.2022.100416. 
сайт журналу -
 https://www.hrp
ub.org/journals/j
our_archive.php?
id=99&iid=2020 
посилання на 
статтю -
 https://www.hrp
ub.org/download
/20220830/SAJ1
6-19926414.pdf 

  

3. Bezmylov M., Shynkaruk O., 
Griban G., Semeniv B., 
Yudenko O., Lytvynenko A., 
Otroshko O., Kholchenkova 
N., Kurtova H., Kostenko 
M., Osmanova A. 

Peculiarities of 
physical fitness 
of 17-20 years old 
basketball players 
taking into account 
their playing role. 

International 
Journal of 
Human 
Movement 
and Sports 
Sciences. 
США 

10(6), 1163-
1172. 
doi: 10.13189/saj
.2022.100606 
 
Посилання: http
s://www.hrpub.o
rg/download/202
21130/SAJ6-
19928920.pdf 

  

4. Shynkaruk O., Kostiukevych 
V., Mitova O., Griban G., 
Adyrkhaiev S., Adyrkhaieva 
L., Kozeruk Yu., Semeniv 
B., Zhlobo T., Bakatov V., 
Hres M.  

Monitoring the 
functional status of 
highly qualified 
canoeing female 
athletes in the 
training process for 
intensive 
competitive 
activities.  

International 
Journal of 
Human 
Movement 
and Sports 
Sciences. 
 США 

10 (5), 1030-
1039. 
doi: 10.13189/saj
.2022.100521.  
Посилання на 
сайт журналу – 
 https://www.hrp
ub.org/download
/20221030/SAJ2
1-19928905.pdf 

  

5. Griban G., Коsheleva O., 
Mitova O., Harlinska A., 
Solodovnyk O., Semeniv B., 
Prontenko K. 

Physical 
development of 
students as an 
indicator of the 
physical education 
system functioning 
in the educational 
institution 

Wiadomości 
Lekarskie. 
Польща  

75 (6),1446-
1452. 
doi: 10.36740/W
Lek202206104. 
 
Посилання на 
сайт 6-го 
номеру 
журналу https://
wiadlek.pl/06-
2022/ 
 

  

5.4.2. Опубліковані в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science (заповнити 
таблицю). 
№ 
з/п 

Автори 
(підкреслити прізвища 

співавторів, які є 
штатними 

працівниками нашого 
університету) 

Назва роботи Назва 
видання де 

опубліковано 
роботу, 
країна 

Том, номер 
(випуск), перша-
остання сторінки 

роботи, веб-адреса 
електронної версії 

Квартиль IF 

1 2 3 4 5 6 7 

https://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=99&iid=2020
https://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=99&iid=2020
https://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=99&iid=2020
https://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=99&iid=2020
https://www.hrpub.org/download/20220830/SAJ16-19926414.pdf
https://www.hrpub.org/download/20220830/SAJ16-19926414.pdf
https://www.hrpub.org/download/20220830/SAJ16-19926414.pdf
https://www.hrpub.org/download/20220830/SAJ16-19926414.pdf
https://www.hrpub.org/download/20221130/SAJ6-19928920.pdf
https://www.hrpub.org/download/20221130/SAJ6-19928920.pdf
https://www.hrpub.org/download/20221130/SAJ6-19928920.pdf
https://www.hrpub.org/download/20221130/SAJ6-19928920.pdf
https://www.hrpub.org/download/20221130/SAJ6-19928920.pdf
https://www.hrpub.org/download/20221030/SAJ21-19928905.pdf
https://www.hrpub.org/download/20221030/SAJ21-19928905.pdf
https://www.hrpub.org/download/20221030/SAJ21-19928905.pdf
https://www.hrpub.org/download/20221030/SAJ21-19928905.pdf
https://wiadlek.pl/06-2022/
https://wiadlek.pl/06-2022/
https://wiadlek.pl/06-2022/
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5.4.3. Статті в інших періодичних виданнях країн Організації економічного 
співробітництва і розвитку (підкреслити прізвища співавторів, які є штатними працівниками 
нашого університету). Не повторювати статті, що наведені в пунктах 5.4.1 і 5.4.2.  

5.4.4. Статті у фахових виданнях України категорії Б (підкреслити прізвища співавторів, 
які є штатними працівниками нашого університету). 
1. Семенів Б. С., Шутка Г. І., Приставський Т. Г., Бабич А. М., Стахів М. М. Вплив засобів 

акробатики на формування спеціальної фізичної підготовленості в українській боротьбі на 
поясах на етапі спеціалізованої базової підготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П. 
Драгоманова, 2022. Вип. 5(150). С. 96-100.  

2. Семенів Б. С., Шутка Г. І., Приставський Т. Г., Бабич А. М., Якимишин І. Д. Підвищення рівня 
спеціальної працездатності в українській боротьбі на поясах на етапі підготовки до основних 
змагань. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 4(149). С. 101-107.  

3. Семенів Б.С., Мартин В..Д., Бабич А.М., Коптєв К.Г., Мазур Т.Р. Вплив засобів української 
боротьби на поясах на рівень фізичного стану студенток в процесі занять з фізичного 
виховання. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 12 ( 158). С.130 -136 .  

4. Оксана Матвейко, Артур Одеров, Тетяна Людовик, Олександр Зонов, Євген Іщенко, Богдан 
Семенів. Підвищення фізичних якостей військовослужбовців, що отримали струс мозку. Вісник 
Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка «Фізичне виховання, 
спорт і здоров’я людини, 2021. Вип.23, С. 5-13. 

5. Тьорло О. І., Червоношапка М.О., Шутка Г. І., Голубева О.Т., Сопіла Ю.М., Якимишин І.Д. 
Кікбоксинг як ефективний засіб рухової активності курсантів-жінок закладів вищої освіти 
МВС України.  Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 5(150). С. 106-109. 

6. Мусієнко О. В., Шутка Г. І., Артюх В. М., Сопіла Ю. М., Голубєва О. Т., Мазур Т. Р.  
Визначення впливу високоінтенсивних інтервальних тренувань на тілобудову жінок зрілого 
віку. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 8( 153). С. 55-60. 

7. Волошин О.Р.,  Мусієнко О. В. Застосування проектного методу навчання на уроках основ 
здоров’я.  Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 1 ( 145). С. 34-38. 

8. Мусієнко О. В., Волошин О. Р. Визначення активності рефлексогених зон тіла під час 
виконання статичної вправи хатхайоги (Пашімоттанасана). Науковий часопис НПУ імені М.П. 
Драгоманова, 2022. Вип. 3 ( 148). С. 85-90. 

9. Мочернюк В.Б., Завадяк І.І., Мартин В.Д. Оперативний контроль функціональних показників у 
силових видах спорту, 2022. Том 38 № 1. С.69-77. 

10. Мусієнко О.В., Чопик Р.В., Попович С.І. Вплив занять адаптивною фізичною культурою на 
рухові навички та сенсорне функціонування дітей з розладами спектру аутизму. Інноваційна 
педагогіка. 2022. № 45. С. 141-146. 

11. Волошин О., Мусієнко О., Білас П. Роль шкільних та позашкільних чинників у розвитку 
здоров’язбережувальної освіти на західноукраїнських землях (1918-1939 рр.). Науковий Вісник 
Ужгородського університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. 2022. Вип. 2 (51). С. 32-36. 

12. Мусієнко О.В., Мумінов А.К., Артюх В.М. Вплив тренувань засобами фрі-файту на рухові 
навики, сенсорне функціонування і якість життя дитини з аутизмом (унікальний випадок). 
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 11(157). С. 108-112. 
5.4.5. Апробаційні (матеріали конференцій, семінарів, симпозіумів), науково-популярні, 
консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації з наукової або професійної тематики 
(підкреслити прізвища співавторів, які є штатними працівниками нашого університету). 

5.5. Кількість цитувань: 
5.5.1. У виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus. 
П’ять  
5.5.2. У виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science. 
Чотири 
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5.6. Членство у редакційних колегіях наукових видань (журналів), які індексуються у 
наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science, крім видань, засновником яких є 
університет (навести назви цих видань та веб-адресу). 

5.7. h-індекс згідно міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science 
(заповнюється лише про співробітників, які мають h-індекс). Заповнити таблицю 

Факультет Кафедра Прізвище, ім’я, по 
батькові штатного 

науково-педагогічного, 
наукового працівника 

ID Scopus h-індекс 
Scopus 

ID Web of 
Science 

h-індекс 
Web of 
Science 

1 2 3 4 5 6 7 
Факультет 
громадського 
розвитку та 
здоров’я 

Кафедра 
фізичного 
виховання, 
спорту і 
здоров’я 

Семенів Богдан 
Степанович 

 57218435
978 

 

 
 

2 

I-4546-2017  
 

4 

6. Наукові праці у яких вказана приналежність до іншої установи або кафедри нашого 
університету і які враховуються для розрахунку атестаційної оцінки лише викладача та не 
зараховуються для кафедри. 
 1. Zukow Walery, Fil Vitaliy M., Kovalchuk Halyna Y., Voloshyn Olena R., . Kopko Iryna Y, 
Lupak Oksana M., Ivasivka Anzhelika S., Musiyenko Olena V., Bilas Volodymyra R., Popovych Igor L. 
The role of innate muscular endurance and resistance to hypoxia in reactions to acute stress of immunity in 
rats. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES) Romania. 2022. Vol. 22 (issue 7), Art 202, pp. 1608 
– 1617. https://efsupit.ro/images/stories/ iulie2022/Art%20202.pdf. 
 2. Zukow Walery, Muszkieta Radosaw, Hagner-Derengowska Magdalena, Smoleńska Olga, Zukow 
Xawery, Fil Vitaliy, Kovalchuk Halyna, Voloshyn Olena, Kopko Iryna, Lupak Oksana, Ivasivka 
Anzhelika, Musiyenko Olena, Ruzhylo Sofiya, Kindrat Vadim, Popovych Igor. Role of organic substances 
of Naftussya bioactive water in its effects on dynamic and static fitness in rats. Journal of Physical 
Education and Sport ® (JPES) Romania. 2022. Vol. 22 (issue 11), Art 347, pp. 2733-
2742.https://efsupit.ro/images/stories/ noiembrie2022/Art%20347.pdf 

7. Наукові заходи, виставки. 
7.1. Організація регіональних наукових заходів в Університеті (конференції, семінари, 

симпозіуми) та виставки. Вказати назву, місце проведення і дату. 
7.2. Організація всеукраїнських наукових заходів в Університеті (конференції, семінари, 

симпозіуми) та виставки. Вказати назву, місце проведення і дату (співорганізатори та учасники 
ЗВО та/або наукові установи з усіх регіонів України, а кількість учасників – 100 осіб і більше). 

7.3. Організація міжнародних наукових заходів в Університеті (конференції, семінари, 
симпозіуми) та виставки. Вказати назву, місце проведення і дату (співорганізатори ЗВО та/або 
наукові установи з 5 різних країн, а кількість учасників – 100 осіб і більше). 

7.4. Участь (виголошена доповідь) у наукових заходах (конференціях, семінарах, 
симпозіумах) та виставках. Вказати назву, місце проведення і дату та зазначити всеукраїнські чи 
міжнародні. 

8. Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних робіт: 
8.1. Заявки на видачу охоронних документів, з них патентів на винаходи (автори, назва, № 

заявки, дата подачі, заявник) в Україні. 
8.2. Заявки на видачу охоронних документів, з них патентів на винаходи (автори, назва, № 

заявки, дата подачі, заявник) за кордоном. 
8.3. Отримано охоронних документів, з них патентів на винаходи, відкриття (автори, назва) 

в Україні. 
8.4. Отримано охоронних документів, з них патентів на винаходи, відкриття (автори, назва) 

за кордоном. 
Згідно інформації поданої у пунктах 8.3-8.4 додатково заповнити таблицю 

№ 
з/п 

Назва наукової роботи або 
розробки, за результатами 
якої отримано патент або 

продано ліцензію 

Джерело 
фінансування 

роботи, обсяг (тис. 
грн) 

Рік отримання 
патенту або 
укладення 

ліцензійного 

Охоронні документи з веб-
адресою електронної 
версії або реквізити 

ліцензійного договору 

https://publons.com/researcher/I-4546-2017/
https://efsupit.ro/images/stories/
https://efsupit.ro/images/stories/
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договору 
1 2 3 4 5 

     
8.5. Продано ліцензій (вказати кількість одиниць і отримані кошти від продаху в тис. грн.). 
8.6. Кількість «ноу-хау», переданих замовнику. 
8.7. Інноваційна інфраструктура – елементи інноваційної інфраструктури, створені за 

звітній період (бізнес-інкубатори, технопарки, наукові парки, інше із зазначенням позицій). 
9. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями. Детальні 

дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) 
викласти за формою згідно таблиці: 

№ 
з/п 

Країна-партнер 
(за алфавітом) 

Установа-
партнер 

Тема 
співробітництва 

Документ, відповідно 
до якого здійснюється 

співробітництво, термін 
його дії 

Практичні 
результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 6 
      

10. Наукова робота студентів. 
10.1. Прізвища та ініціали, факультет, курс студентів які брали участь у виконанні наукової 

роботи. Вказати категорію: 1) оплата праці із загального фонду бюджету, 2) оплата праці із 
спеціального фонду бюджету, 3) без оплати. 

Карашкевич Олена - ІІ курс, ФГРЗ (ФКіС) 
Горбач Д. А. – IІ курс, ФГРЗ (ФК і С) 
Наталія Годик – І курс, ФГРЗ (ФК і С) 
Тетяна Війтів – І курс, – IІ курс, ФГРЗ (ФК і С) 
Назарій Іваницький – IІ курс, ФГРЗ (ФК і С) 
Дзюба Валентина  – IІ курс, ФГРЗ (ФК і С) 
Владислав Кобрин – IІ курс, ФГРЗ (ФК і С) (заочна форма) 
Ослаб Володимир  – І курс, ФГРЗ (ФК і С) 
Мосур Олег –  ІІ курс, ФГРЗ (ФКіС)  
Мазур Маркіян – ІІ курс, ФГРЗ ( ФКіС) 
Тимофіїв Поліна - І курс, ФГРЗ ( ФКіС) 
Пеленьо Андрій - ІІ курс, ФГРЗ (ФКіС) 
Ярема Мар'яна - II курс, ФГРЗ (ФКіС) 
Васєчкін Юрій - І курс, ФГРЗ (ФКіС) 
Судин Юля – І курс, ФГРЗ (ФКіС) 
Колушкіна Олена - II курс, ФГРЗ (ФКіС) 
10.2. Керівництво студентами переможцями олімпіад, які одержали нагороди (вказати 

всеукраїнські олімпіади чи міжнародні). 
10.3. Керівництво студентами учасниками та переможцями (зазначити перемогу) конкурсів 

студентських НДР (вказати всеукраїнські конкурси чи міжнародні). 
10.4. Статті у періодичних виданнях опубліковані за участю студентів (тези не 

включати). 
11. Молоді вчені (подати лише кількісні показники): 
11.1. Чисельність молодих вчених на кафедрі усього: 
Три 
11.1.1. Доктори наук. 
11.1.2. Кандидати наук. 
Один 
11.1.3. Аспіранти. 
11.1.4. Докторанти. 
11.1.5. Без ступеня (не включаючи аспірантів). 
11.2. Кількість науковців, що отримували премії: 
11.2.1. Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених. 
11.2.2. Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень. 
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11.2.3. Щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді. 
11.2.4. Щорічні премії Президента України для молодих учених. 
11.2.5. Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень науково-технічних розробок. 
11.2.6. Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові 

України. 
11.2.7. Стипендії Верховної Ради України. 
11.2.8. Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених. 
11.3. Кількість наукових праць за участю молодих вчених: 
11.3.1. Монографії в Україні. 
11.3.2. Монографії за кордоном. 
11.3.3. Підручники, навчальні посібники. 
11.3.4. Публікації (статті): 
11.3.4.1. Опубліковані в міжнародній наукометричній базі даних Scopus. 
11.3.4.2. Опубліковані в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science. 
11.3.4.3. Статті в інших періодичних виданнях країн Організації економічного 

співробітництва і розвитку. 
11.3.4.4. Статті у фахових виданнях України категорії Б. 
11.3.5. Кількість цитувань: 
11.3.5.1. У виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus. 
11.3.5.2. У виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Web of 

Science. 
11.4. Подано в МОН України проекти наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок на конкурс молодих вчених. 
11.4.1. Кількість проектів що стали переможцями. 
11.5. Молоді вчені, які є експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих органах 

(вказати яких). 
12. Інформація для підтвердження статусу національного ЗВО. Заповнюється лише про 

співробітників, які за увесь період своєї діяльності мають не менше 5 наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які на час публікації були включені до міжнародних наукометричних баз 
даних Scopus або Web of Science 

 
Факультет Кафедра Прізвище, 

ім’я, по 
батькові 
штатного 
науково-

педагогічно
го, 

наукового 
працівника 

Кільк
ість 

публі
кацій 
Scop

us 

Назва та реквізити 
публікацій Scopus 

Кількіс
ть 

публік
ацій 

Web of 
Science 

(з та 
без IF) 

Назва та реквізити 
публікацій Web of Science 

(з та без IF) 

1 2 3 4 5 6 7 
Факультет 
громадськ
ого 
розвитку 
та 
здоров’я 

Кафедра 
фізичного 
виховання 
і спорту 

Семенів 
Богдан 
Степанович 

1 1. Griban, G., Nosko, M., 
Nosko, Yu., Zhlobo, T., 
Sirenko, R., Semeniv, B.,  
Dikhtiarenko,Z., 
Zamrozevuch-Shadrina, 
S., Khatko, A., Rybchych, 
I., Mozolev, O. «Female 
students' motor skills 
development by means 
of Kangoo 
jumps».International 

1 1.Griban,Grygoriy, Tkach
enko,Pavlo, Prysyazhniuk
,Stanislav, Terentieva, 
Nataliia,  Pronikov, 
Oleksandr,  Oleniev, 
Dmytro,  Grokhova, 
Ganna,  Semeniv, 
Bogdan,  Vysochan, 
Lesia,  Hres, Maryna 
« Theoretical and 
Conceptual Aspects of 
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Journal of Human 
Movement and Sports 
Sciences (США) 
9(6), 1324-1343. 
doi: 10.13189/saj.2021.09
0629. 

 

Forming the Methodical 
System of Physical 
Education of the Students 
of Agrarian Higher 
Educational Institutions» 
INTERNATIONAL 
JOURNAL OF APPLIED 
EXERCISE 
PHYSIOLOGY. Т 9. 
Вип. 10 С. 230-244 

https://www.webofscienc
e.com/wos/woscc/full-
record/WOS:0005819303
00027 

   1 2. Griban, G., Onishchuk, 
L, Solohubova, S., 
Tkachenko P., Oleniev, 
D., Semeniv, B., Myatiga, 
O., Kanishcheva, O. 
«Physical state 
assessment of the first-
year female students of 
higher education 
institutions». Wiadomości 
Lekarskie, 74 (6), 1457-
1462. doi: 
10.36740/WLek20210613
1. (Польща). 

 

1 2. Griban, Grygoriy, 
Yahupov, Vasyl, 
Svystun, 
Valentyna, Dovgan, 
Nadya,Yeromenko, 
Eduard, Udych, Zoriana, 
Zhuravlov, Iurii, 
Kushniriuk, Semeniv, 
Bogdan,  Konovalska, 
Liudmyla, Skoruy, Ostap, 
Grokhova, Ganna, Hres, 
Maryna,  Khrystenko, 
Dmytro, Bloshchynskyi, 
Ihor «Dynamics of the 
Students' Physical Fitness 
While Studying at Higher 
Educational Institutions» 
INTERNATIONAL 
JOURNAL OF APPLIED 
EXERCISE 
PHYSIOLOGY Т.  9. 
Вип. 9 С. 147-156 
https://www.webofscienc
e.com/wos/woscc/full-
record/WOS:0005732838
00018 . 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000581930300027
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000581930300027
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000581930300027
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000581930300027
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000573283800018
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000573283800018
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000573283800018
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000573283800018
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   1 3. Khoroshukha, M., 
Griban, G., Terentieva, 
N., Tkachenko, P., 
Petrachkov, O., 
Semeniv,B., Otravenko, 
O., Dikhtiarenko, Z., 
Yeromenko, E., 
Khurtenko, O., 
Lytvynenko, A.  
«Influence of different 
training activities on 
development of junior 
athletes’ logical 
thinking». International 
Journal of Human 
Movement and Sports 
Sciences (США) 9(1), 62-
70. 
doi: 10.13189/saj.2021.09
0109. 

 

1  
3. Griban, G (Griban, 
Grygoriy) 1Dovgan, 
N (Dovgan, 
Nadya) 2Tamozhanska, 
G (Tamozhanska, 
Ganna) 3Semeniv, 
B (Semeniv, 
Bogdan) 4Ostapenko, 
A (Ostapenko, 
Alexander) 5Honcharuk, 
N (Honcharuk, 
Nataliia) 3Khurtenko, 
O (Khurtenko, 
Oksana) 6Kozibroda, 
L (Kozibroda, 
Larysa) 7Husarevych, 
O (Husarevych, 
Oleksandr) 8Denysovets, 
A (Denysovets, 
Anatolii) «State of 
Physical Fitness of the 
Students of Ukrainian 
Higher Educational 
Institutions» 
INTERNATIONAL 
JOURNAL OF APPLIED 
EXERCISE 
PHYSIOLOGY. Т. 9 
Вип. 5. С. 16-26 
https://www.webofscienc
e.com/wos/woscc/full-
record/WOS:0005357659
00002 

   1 4. Griban, G., 
Dzenzeliuk, D., 
Dikhtiarenko, Z., 
Yeromenko, E., 
Lytvynenko, A., 
Otravenko,O., Semeniv, 
B., Prystynskyi, V., & 
Prontenko, K.
 «Influence of 
sambo wrestling training 
on students’ physical 
fitness»  Sport 
Mont 19 (1), 89-95. 
doi: 10.26773/smj.210219
.(Чорногорія) 

1 4. Prontenko, 
K (Prontenko, 
Kostiantyn) 1Griban, 
G (Griban, 
Grygoriy) 2Plachynda, 
T (Plachynda, 
Tetiana) 3Mychka, 
I (Mychka,Ivan) 2Khurte
nko, O (Khurtenko, 
Oksana) 4Semeniv, 
B (Semeniv, 
Bogdan) 5Gnydiuk, 
O (Gnydiuk, 
Oleksandr) 6Muzhychok, 
V (Muzhychok, 
Vadym) 7Puzdymir, 
M (Puzdymir, Mykola) 8 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/8593343
https://www.webofscience.com/wos/author/record/8593343
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40235161
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40235161
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40248067
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40248067
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40243975
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40243975
https://www.webofscience.com/wos/author/record/28328549
https://www.webofscience.com/wos/author/record/28328549
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40248102
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40248102
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40235029
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40235029
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40251636
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40251636
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40235051
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40235051
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40240317
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40240317
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000535765900002
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000535765900002
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000535765900002
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000535765900002
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34898843
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34898843
https://www.webofscience.com/wos/author/record/8593343
https://www.webofscience.com/wos/author/record/8593343
https://www.webofscience.com/wos/author/record/30231097
https://www.webofscience.com/wos/author/record/30231097
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43944462
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43944462
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40235029
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40235029
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40243975
https://www.webofscience.com/wos/author/record/40243975
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43858291
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43858291
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43927917
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43927917
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43918428
https://www.webofscience.com/wos/author/record/43918428
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«Model characteristics of 
sportsmen' preparedness 
in kettlebell lifting» 
BALTIC JOURNAL OF 
HEALTH AND 
PHYSICAL ACTIVITY. 
Т. 12.  Вип. 3. С.92-102 
https://www.webofscienc
e.com/wos/woscc/full-
record/WOS:0005767757
00009 

   1 5.Griban, G., Lyakhova, 
N., Tymoshenko, O., Do
mina, Zh., Dovgan, N., Kr
uk, M., Mychka, I., Tkach
enko, P., Semeniv, B., Gr
okhova, G., Zelenenko, N.
,Prontenko, K. «Current 
state of students’ health 
and its improvement in 
the process of physical 
education». Wiadomości 
Lekarskie, 73 (7), 1438-
1447. 
doi:10.36740/WLek20200
7124. 

 

1 5.Khoroshukha, M., Grib
an, G., Bosenko, A., Sem
eniv, B., Tarasyuk, V., K
anishevska, L.,Honchar, 
L., Zhurba, K., Skyrda, T.
, Shkilna, I., Prontenko, 
K. «The level of logical 
thinking of female 
students who specialize 
in various sports and its 
relation with the success 
of foreign languages 
learning. Applied 
Linguistics Research 
Journal.  

5(4), 104-112. 
doi: 10.14744/alrj.2021.0
4875. 
https://alrjournal.com/jvi.
aspx?un=ALRJ-
04875&volume=5&issue
=4 

   1 6. Griban G., Mekhed O., 
Semeniv B., Khurtenko 
O., Koval V, 
Khliebnikova T., Skyrda 
T. (2022). Technology of 
increasing physical 
activity of university 
students. Acta 
Balneologica, 5(171), 451
-
456. doi: 10.36740/ABAL
202205113. 
Посилання -
 https://actabalneologica.e
u/wp-
content/uploads/library/A
ctaBalneol2022i5.pdf 

  

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000576775700009
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000576775700009
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000576775700009
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000576775700009
https://dx.doi.org/10.14744/alrj.2021.04875
https://dx.doi.org/10.14744/alrj.2021.04875
https://alrjournal.com/jvi.aspx?un=ALRJ-04875&volume=5&issue=4
https://alrjournal.com/jvi.aspx?un=ALRJ-04875&volume=5&issue=4
https://alrjournal.com/jvi.aspx?un=ALRJ-04875&volume=5&issue=4
https://alrjournal.com/jvi.aspx?un=ALRJ-04875&volume=5&issue=4
https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBalneol2022i5.pdf
https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBalneol2022i5.pdf
https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBalneol2022i5.pdf
https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBalneol2022i5.pdf
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   1 7. Mitova O., Griban G., 
Oleniev D., Yakovenko 
A., Onyshchenko V., 
Mozolev O., Semeniv B., 
Lytvynenko A., 
Khurtenko O., 
Zamrozevuch-Shadrina 
S., Kozibroda L., Hres 
M.(2022). The impact of 
mini-basketball training 
sessions on the 6-7-year-
old boys’ physical fitness 
and physical 
development. Internationa
l Journal of Human 
Movement and Sports 
Sciences, 10 (4), 754-767. 
doi: 10.13189/saj.2022.10
0416. 
сайт журналу -
 https://www.hrpub.org/jo
urnals/jour_archive.php?i
d=99&iid=2020 
посилання на статтю 
https://www.hrpub.org/do
wnload/20220830/SAJ16-
19926414.pdf 

  

   1 8. Bezmylov M., 
Shynkaruk O., Griban G., 
Semeniv B., Yudenko O., 
Lytvynenko A., Otroshko 
O., Kholchenkova N., 
Kurtova H., Kostenko M., 
Osmanova A. (2022). 
Peculiarities of physical 
fitness of 17-20 years old 
basketball players taking 
into account their playing 
role. International Journal 
of Human Movement and 
Sports Sciences, 
10(6), 1163-1172. 
doi: 10.13189/saj.2022.10
0606 
Посилання: https://www.
hrpub.org/download/2022
1130/SAJ6-19928920.pdf 

  

https://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=99&iid=2020
https://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=99&iid=2020
https://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=99&iid=2020
https://www.hrpub.org/download/20220830/SAJ16-19926414.pdf
https://www.hrpub.org/download/20220830/SAJ16-19926414.pdf
https://www.hrpub.org/download/20220830/SAJ16-19926414.pdf
https://www.hrpub.org/download/20221130/SAJ6-19928920.pdf
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