Запрошуємо переглянути
віртуальну виставку праць
науково-педагогічних працівників
ННІ спеціальної фізичної і бойової
підготовки та реабілітації

Шановні читачі!
Якщо Вас зацікавлять матеріали перегляду,
звертайтеся до Наукової бібліотеки,
де Вам допоможуть підібрати
не тільки запропоновану літературу,
а й літературу на будь-яку іншу тему.

Малинський І. Й.
Теорія і методика викладання оздоровчого фітнесу : навч. посіб. /
І. Й. Малинський, В. Ф. Бойко, В. П. Чаплигін ; Ун-т держав.
фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 222 с. –
(Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 67).
У навчальному посібнику розглянуто питання: теоретичні основи
оздоровчого фітнесу; соціальні виміри фітнес-культури; фітнес як
оздоровча технологія у сучасних соціально-економічних умовах;
спосіб життя та життєдіяльність людини; фітнес-програми для
студентів; структура занять оздоровчої спрямованості; види
оздоровчого фітнесу; особливості побудови, методика проведення
оздоровчо-тренувальних програм силового фітнесу; фізіологічні
засади фітнес-технологій; фізіологічні прояви впливу рухової
активності на організм людини та інше.
Єрьоменко Е. А.
Хортинг у закладах вищої освіти : навч. посіб. / Е. А. Єрьоменко ;
Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020.
– 654 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 66).
У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методичні
засади хортингу як засобу фізичного виховання та оздоровлення
студентської молоді. Надаються рекомендації щодо впровадження
здоров’язберігальних технологій хортингу як національного виду
спорту України у навчальний процес з дисциплін «Фізичне
виховання», «Методика викладання хортингу», «Підвищення
спортивної майстерності в хортингу», «Теорія і методика
хортингу".

Єрьоменко Е. А.
Теорія та методика бойового хортингу : навч. посіб. : у 2-х ч. Ч. 1 /
Е. А. Єрьоменко ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь :
ВПЦ УДФСУ, 2020. – 420 с. – (Серія «На допомогу студенту
УДФСУ», т. 75).
У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методичні
засади бойового хортингу як засобу фізичного виховання та
оздоровлення дітей, молоді та дорослих, особливості викладання
бойового хортингу у закладах освіти. За результатами наукових
досліджень надаються рекомендації щодо впровадження
здоров’язберігальних
технологій
бойового
хортингу
як
національного професійно-прикладного виду спорту України у
навчальний процес.

Єрьоменко Е. А.
Теорія та методика бойового хортингу : навч. посіб. : у 2-х ч. Ч. 2 /
Е. А. Єрьоменко ; Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь :
ВПЦ УДФСУ, 2020. – 420 с. – (Серія «На допомогу студенту
УДФСУ», т. 75).
У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методичні
засади бойового хортингу як засобу фізичного виховання та
оздоровлення дітей, молоді та дорослих, особливості викладання
бойового хортингу у закладах освіти. За результатами наукових
досліджень надаються рекомендації щодо впровадження
здоров’язберігальних
технологій
бойового
хортингу
як
національного професійно-прикладного виду спорту України у
навчальний процес.

Оздоровчий туризм : навч. посіб. / І. Й. Малинський,
Ю. П. Сергієнко, О. М. Лаврентьєв, О. Д. Тарангул та [ін.] ; Ун-т
держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. –
326 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 71).
У навчальному посібнику розглянуто питання з організації,
підготовки і проведення туристичних походів у спортивнооздоровчому туризмі, включаючи харчування, спорядження,
організування привалів та ночівлі у різних умовах. Розміщено
відомості про лікарсько-педагогічний контроль туристів,
захворювання і травми, які зустрічаються в походах. Наведено
основні поняття, типи, види і форми туризму, а також контрольні
питання і завдання.

Довгань Н. Ю.
Фітнес-технології фізичного виховання у закладах вищої освіти :
навч. посіб. / Н. Ю. Довгань, С. О. Гаєва ; Ун-т держав. фіскал.
служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2020. – 358 с. – (Серія
«На допомогу студенту УДФСУ», т. 73).
У навчальному посібнику розглядаються поняття та класифікація
фітнес-технологій; фітнес-програми силової спрямованості з
використанням оздоровчих видів гімнастики, комп’ютерні фітнеспрограми; різновиди сучасних фітнес-технологій. Докладно
описані техніка виконання вправ та програм з фітнесу, основні
положення та вимоги щодо фізичної та психологічної підготовки з
фітнесу.

Малинський І. Й.
Організація навчальних занять з фізичного виховання за методом
колового тренування : навч. посіб. / І. Й. Малинський,
В. І. Терещенко, В. І. Приступа ; Ун-т держ. фіскал. служби
України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2019. – 130 с. – (Серія «На
допомогу студенту», т. 43).
У навчальному посібнику викладено основні принципи організації
навчальних занять з фізичного виховання за методом колового
тренування.

Основи тактичної медицини : навч. посіб. / С. М. Бадьора,
О. В. Буток, О. М. Лаврентьєв, І. М Клочко [та ін.] ; Ун-т держ.
фіскал. служби України. – Ірпінь : ВПЦ УДФСУ, 2019. – 299 с. –
(Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 35).
У навчальному посібнику викладено основні принципи навчання
студентів і курсантів основ тактичної медицини. Розглянуто
сучасні підходи з організації ліквідації або часткової ліквідації
наслідків будь-яких травм. Описано та розкрито основні завдання
й вимоги щодо надання медичної допомоги і проведення евакуації
з міст катастроф або поля бою.
Призначено для студентів і курсантів, які не мають профільної
освіти.

Єрьоменко Е А.
Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх
навчальних закладів. Варіативний модуль «Хортинг» (профільний
рівень, 10-11 класи) : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во
освіти і науки України ; Ун-т держ. фіскал. служби України ;
Навч.-наук. ін-т спец. фізич. і бойової підготов. та реабілітації;
Каф. хортингу. – Київ : Паливода А. В., 2019. – 200 с.
У цій навчальній програмі розглядається значення систематичних
занять хортингом як засобу формування цінностей здорового
життя учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Подається
матеріал
щодо
проведення
занять,
опис
загальнорозвивальних, спеціальних, імітаційних вправ, ігор,
елементів базової техніки хортингу, тактичної підготовки,
інструкторської та суддівської практики, а також методичні поради
щодо виховної роботи на засадах спортивних, культурних, оздоровчих і бойових традицій
українського народу.
Єрьоменко Е. А.
Навчальна програма гуртка, курсу за вибором з оздоровчого
хортингу для 10-11 класів : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко ;
Мін-во освіти і науки України ; Ун-т держ. фіскал. служби
України ; Навч.-наук. ін-т спец. фізич. і бойов. підготовки та
реабілітації ; Каф. хортингу. – Київ : Паливода А В., 2019. – 300 с.
У навчальній програмі розкривається історичний, педагогічний,
психологічний, виховний, філософський потенціал оздоровчого
хортингу як засобу формування цінностей здорового способу
життя учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Надаються рекомендації впровадження у навчально-виховний
процес з предмету «Фізична культура» оздоровчого хортингу як
розділу національного виду спорту України.

Куроченко І. П.
Спортивна легенда ХХ століття : навч.-метод. посіб. /
І. П. Куроченко, І. Й. Малинський ; Ун-т держ. фіскал. служби
України, Навч.-наук. ін-т спец. фіз., бойов. підгот. та реабіліт. Унту держ. фіскал. служби України. – Киев : Паливода А. В., 2017. –
320 с.
Навчально-методичний посібник відображає життєвий шлях та
професійну діяльність видатного спортсмена, організатора,
триразового олімпійського чемпіона, визнаного кращим борцем 20
століття – українця Олександра Васильовича Медведя, який
народився в м. Біла Церква, Київської області, де пройшло його
дитинство, юність та перші заняття з вільної боротьби. У
посібнику також подаються авторські статті та розповіді видатних
фахівців Європи та світу про боротьбу вільну та греко-римську.

Терещенко В. І.
Самостійна робота студента як одна із форм впливу на
функціональну, фізичну та психологічну підготовленість : навч.
посіб. / В І. Терещенко, І. Й. Малинський, М. А. Колос ; Держ.
фіскал. служба України ; Ун-т держ. фіскал. служби України ;
Навч.-наук. ін-т спец. фіз. і бойов. підгот. та реабілітації. – Ірпінь :
УДФСУ, 2016. – 110 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»;
т. 10).
У навчальному посібнику відображені принципи рухової
активності людини, методики розвитку фізичних якостей,
розроблені зразки планів занять для самостійного опрацювання та
їх написання залежно від індивідуальних потреб студента.

Петрочко Ж. В.
Хортинг – школа сили і честі юного українця : метод. посіб. /
Ж. В. Петрочко, Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України ;
Мін-во молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ;
Ін-т проблем виховання. – Київ : Паливода А. В., 2016. – 544 с.
Методичний посібник «Хортинг – школа сили і честі юного
українця» містить практичний матеріал з хортингу для навчальних
закладів, рекомендації щодо проведення занять з вихованцями
віком від п'яти до сімнадцяти років, опис загальнорозвивальних,
спеціальних вправ, ігор, елементів базової техніки, імітаційних
вправ, тактичної підготовки, інструкторської та суддівської
практики, а також методичні поради щодо виховної роботи на
культурних, оздоровчих і бойових традиціях українського народу.

Терещенко О. В.
Загальні принципи організації самостійних занять студентів : навч.
посіб. / О. В. Терещенко, В. І. Терещенко, І. Й. Малинський. –
Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2016. – 148 с.
У навчальному посібнику викладено основні принципи організації
самостійних занять студентів, розглянуто принципи та методи
занять з фізичного виховання, приділено увагу питанням побудови
навчального процесу в умовах навчального закладу, засобам
відновлення, гігієничним вимогам.

Діхтяренко З. М.
Формування навичок здорового способу життя засобами
фізкультурно-оздоровчої роботи на прикладі педагогічного досвіду
роботи НВК №24 (на засадах хортингу) : метод. посіб. /
З. М. Діхтяренко, І. С. Данилюк, Н. І. Скляр ; за заг. ред.
З. М. Діхтяренко. – Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2015. – 324 с.
Методичний посібник – є підсумком науково-практичної діяльності
впровадження оздоровчих технологій під час навчального процесу.
Основною перевагою методичного посібника є його практична
зорієнтованість на оптимальну організацію навчально-виховного
процесу.

Єрьоменко Е. А.
Хортинг – національний вид спорту України : метод. посіб. / Каб.
Міністрів України ; Мін-во освіти і науки України ; Мін-во молоді
та спорту України ; Ін-т інновац. технол. і змісту освіти ; Нац. акад.
педагог. наук України ; Ін-т проблем виховання. – Київ :
Паливода А. В., 2014. – 1064 с.
Посібник містить практичний матеріал до навчальних програм з
хортингу, що розраховані на навчання дітей, молоді та дорослих
від п’яти років до літнього віку, рекомендації щодо вивчення
теорії, педагогіки, психології, історії та філософії хортингу,
методики проведення практичних навчальних занять, виконання
контрольних та перевідних нормативів. Окрім основного матеріалу
в посібник включено навчальну програму з фізичної культури для
загальноосвітніх навчальних закладів.
Терещенко В. І.
Гирьовий спорт – ефективний засіб загальної фізичної підготовки :
навч. посіб. / В. І. Терещенко, О. М. Лаврентьєв. – Ірпінь : ВЦ
НУДПСУ, 2014. – 234 с.
У навчальному посібнику викладено основні принципи навчання
студентів та курсантів з гирьового спорту, розглянуто сучасні
підходи з організацій та методики фізичного виховання та
практики спорту, докладно описано техніку виконання вправ,
основні положення та вимогши щодо фізичної та психологічної їх
підготовки.

Малинський І. Й.
Фізичне виховання у професійному розвитку студентів і курсантів
: навч. посіб. / І. Й. Малинський, В. П. Чаплигін. – Ірпінь : ВЦ
НУДПСУ, 2013. – 222 с.
У посібнику представлені сучасні погляди на використання
традиційних і нетрадиційних видів рухової активності для
зміцнення і збереження здоров’я. Формування стійких настанов на
здоровий спосіб життя сприяє підвищенню особистісної
відповідальності за власне здоров’я, що є природним фундаментом
реалізації майбутніх податківців.

Зброя та безпека працівників податкової міліції : навч. посіб. /
А. І. Жаров, Ю. П. Сергієнко, В. В. Михнюк, С. П. Параниця ; за
ред. д.ю.н., проф. В. Т. Білоуса. – Ірпінь : ВЦ НУДПСУ, 2012. –
314 с.
У навчальному посібнику систематизовано та узагальнено
комплекс знань з вогневої підготовки та безпеки працівника
податкової міліції; висвітлено питання історії розвитку зброї, її
класифікації, наведено нормативно-правову базу застосування та
використання зброї, викладено матеріальну частину вогнепальної
зброї, методологічні основи і практичні рекомендації
психологічної та долікарняної підготовки працівників податкової
міліції, необхідні для успішного виконання завдань ГУПМДПС
України.

Терещенко В. І.
Атлетична гімнастика : навч. посіб. / В. І. Терещенко,
О. В. Терещенко, І. Й. Малинський ; Нац. ун-т держ. податк.
служби України. – Ірпінь : НУДПСУ, 2011. – 234 с.
У посібнику викладено основні принципи навчання студентів з
атлетичної гімнастики, розглянуто сучасні підходи з організації й
методики фізичного виховання та практики спорту, докладно
описано техніку виконання вправ, основні положення та вимоги
щодо фізичної та психологічної підготовки з атлетичної
гімнастики. Розглядаються питання фармакології, масажу,
спортивного тейпа та інших засобів реабілітації, комплексне
використання яких є запорукою ефективності навчальнотренувального процесу.

Терещенко В. І.
Здоров’я і фізичне виховання студентів : навч. посіб. /
В. І. Терещенко, В. П. Чаплигін. – Ірпінь : НУДПСУ, 2010. – 290 с.
Навчальний посібник «Здоров’я і фізичне виховання студентів»
створено для модульно-кредитної організації навчального процесу.
Кожний модуль посібника включає в себе логіку викладення і
засвоєння навчального матеріалу, основні терміни і поняття,
знання і вміння, яких повинні бути студенти при вивченні
теоретичних тем і практичних занять. Викладено відомості з
методів оцінки фізичного стану і критеріїв оздоровчої
ефективності занять.

Терещенко В. І.
Розвиток та здоров’я людини в європейській системі освіти :
монографія / В. І. Терещенко, В. П. Чаплигін. – Ірпінь : НУДПСУ,
2008. – 200 с.
Монографію присвячено аналізу проблем розвитку та здоров’я
людини, що ґрунтується на філософських психолого-педагогічних
та естетично-наукових теоріях. У ній розглянуто можливості
фізичного, психологічного й соціального розвитку особистості,
проаналізовано психолого-педагогічні аспекти інтерактивного
фактора у формуванні здоров’я людини.

Лівак П. Є.
Основи медичних знань : навч. посіб. / П. Є. Лівак,
В. І. Терещенко, Н. О. Товстенко. – Ірпінь : АДПСУ, 2002. – 161 с.
У посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти
надання першої медичної допомоги ураженим хімічними та
біологічними субстанціями при аваріях та катастрофах на
промислових
підприємствах,
а
також
при
ураженнях
радіоактивними речовинами та опроміненні. Розглянуто основні
медичні процедури, що застосовуються при розгляді за хворими.
Поетапно описано фази розвитку чоловічого та жіночого
організму. Їх відмінності та схожість, особливості фізіологічних
процесів у людей різного віку.

