
 

Шановні читачі! 

До вашої уваги пропонуємо видання,  
які надійшли до бібліотеки від Навчально-

наукового інституту спеціальної фізичної і 
бойової підготовки та реабілітації.  

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. 

 

  



 

Олімпійці розмовляють англійською : 

розмовник : в 3 ч. Ч. 2 : Спеціальна 

лексика / Л. М. Бардіна, М. Булатова, 

С. В. Вятчаніна ; за ред. М. М. Булато-

вої. – Київ : Олімпійська академія 

України, 2011. – 464 с. 

Вміщено найуживаніші спеціальні 

терміни з олімпійських видів спорту і їх 

переклад російською та англійською мовами. 

 

Хокей на льоду. Енциклопедія у запитаннях і 

відповідях : навчальне видання / М. М. Була-

това. − К. : Олімпійська література, 2020. − 

624 с. 

На шестистах двадцяти чотирьох сторінках 

видання представлено історію зародження, 

становлення і сьогодення цього дивовижного 

виду спорту. Відмінною особливістю книги є 

органічне поєднання тексту з близько 3000 

різноманітних ілюстрацій: фотографіями 

спортсменів, зображеннями хокейної тематики у різних видах 

мистецтва – живопису і скульптурі, кінематографі і літературі, а також 

у нумізматиці, філателії й фалеристиці, що істотно доповнює викладене 

і підкреслює зв’язок спорту з мистецтвом. 

 

Булатова М. М., Єрмолова В. М. 

Олімпійські ігри. Відродження – К.: 

2019. − 48 с. 

У навчальному виданні подано в 

доступній формі інформацію про 

відродження Олімпійських ігор, їх 

символи та церемонії. 

  



 

Бубка С. Н., Булатова М. М. 

Олімпійське сузір’я України: тренери. –

К. : Олімпійська література, 2011. – 

252 с. 

Видання пропонує екскурс в історію 

досягнень українських атлетів в 

олімпійському русі, починаючи з 1952 

року. У книзі подано відомості про історію 

олімпійських видів спорту, створення 

відповідних федерацій в Україні та їх 

керівників, і, насамперед, довідкову інформацію про українських 

тренерів, які вивели своїх учнів на олімпійський п’єдестал. 

 

Бубка С. Н., Булатова М. М. Перша російська 

олімпіада. Київ 1913. − К. : Олімпійська 

література, 2013. 

Книга присвячена Першій російській олімпіаді, 

яка пройшла у Києві в 1913 році. У цьому 

ілюстрованому виданні розповідається про 

спортивне життя нашої столиці на початку ХХ 

століття, тут багато світлин Києва, які були 

зроблені до першої світової війни. 

 

Булатова М. М. 25 років разом. Олімпійська 

освіта / за заг. ред. С. Н. Бубки, М. М. Була-

тової. – К. : 2017. – 128 с. 

У книзі викладено історію створення і розвитку 

олімпійської освіти в Україні. Представлено 

концепцію, структуру та дидактичне забезпечення 

системи олімпійської освіти. Висвітлено активну 

діяльність ентузіастів олімпійського руху. Для 

фахівців галузі фізичного виховання і спорту, 

освіти, а також широкого загалу читачів, які 

цікавляться історією олімпійського спорту та олімпійської освіти. 

  



 

Булатова М. М. Енциклопедія олімпійського 

спорту в запитаннях і відповідях. − К. : 

Олімпійська література, 2011. − 400 с. 

Енциклопедія пропонує здійснити подорож у 

витоки зародження олімпійського руху та його 

сьогодення. Книга складається з 5 частин і 

містить широкий довідковий матеріал з історії 

Олімпійських ігор Стародавньої Греції. 

 

 

Булатова М. М., С. Н. Бубка, В. Н. Плато-

нов. Олимпийские игры. (1976-2012) − .К. : 

Олимпийская лит., 2012. − 512 с. 

В книге изложены события, ход и итоги 

соревнований Игр Олимпиад (1896–1972 гг.) и 

зимних Олимпийских игр. (1924–1972 гг.), 

представлена информация о выдающихся 

личностях международного олимпийского 

движения, политических и экономических 

проблемах, сопутствующих Играм. 

 

Система олімпійської підготовки: основи 

менеджменту / за загальною редакцією 

Платонова В. М. – К. : 2018. – 624 с. 

У книзі піддані всебічному аналізу проблеми 

стратегічного і функціонального менеджменту 

підготовки національних команд та спортсменів 

до Олімпійських ігор. Розглянуто історію і 

сучасний стан систем олімпійської підготовки в 

країнах з найбільш розвиненим олімпійським 

спортом, проаналізовано чинники, що 

визначають загальнокомандний успіх на Олімпійських іграх. 

  



 

Фігурне катання на ковзанах. Енциклопедія в 

запитаннях і відповідях. − К. : Олімпійська 

література, 2018. − 576 с. 

Книга «Фігурне катання на ковзанах. 

Енциклопедія в запитаннях і відповідях» 

пропонує здійснити екскурс у витоки зародження 

олімпійського виду спорту − фігурного катання 

на ковзанах − через систему запитань і 

відповідей. У виданні наведено широкий 

довідковий матеріал про місце фігурного катання 

на ковзанах у програмах Ігор Олімпіад та зимових Олімпійських ігор, 

інформацію про видатних ковзанярів, які стояли біля колиски 

зародження і становлення цього виду спорту. 

 


