ДОВІДКОВІ ТА БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ З ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Наукові дослідження в галузі фізичної культури та спорту
1. Боровська О. Короткий тлумачний словник термінів галузі фізичної
культури та спорту / Ольга Боровська. – Л.: [б.в.], 2003. – 54 с.
Пропонований словник є ще однією спробою створення єдиної
термінологічної системи галузі фізичної культури та спорту. У ньому
подається термінологічна лексика, якою послуговуються фахівці
галузі.

2. Вацеба О. М. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських
дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді ЛДІФК у 2001
році / Вацеба О. М. – Л., 2001. – 52 с.
У покажчику подано відомості про кандидатські дисертації, захищені
у спеціалізованій вченій раді Львівського державного інституту
фізичної культури 2001 року.

3. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських
дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського
державного інституту фізичної культури у 2002 році / Куц О. С.,
Вацеба О. М. – Л., 2002. – 68 с.
У покажчику подано відомості про кандидатські дисертації, захищені
у спеціалізованій вченій раді Львівського державного інституту
фізичної культури 2002 року.

4. Куц

О.

Бібліографічний

покажчик

та

анотації

кандидатських

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського
державного інституту фізичної культури у 2003 році / Олександр Куц,
Оксана Вацеба. – Л.: Укр. технології, 2003. – 52 с.

У покажчику подано відомості про кандидатські дисертації, захищені
у спеціалізованій вченій раді Львівського державного інституту
фізичної культури 2003 року.

5. Куц

О.

Бібліографічний

покажчик

та

анотації

кандидатських

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського
державного інституту фізичної культури у 2004 році / Олександр Куц,
Оксана Вацеба. – Л.: Укр. технології, 2004. – 47 с.
У покажчику подано відомості про кандидатські дисертації, захищені
у спеціалізованій вченій раді Львівського державного інституту
фізичної культури 2004 року.

6. Куц

О.

Бібліографічний

покажчик

та

анотації

кандидатських

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді ЛДУФК у 2005
році / Олександр Куц, Оксана Вацеба. – Л.: Укр. технології, 2005. – 42
с.
У покажчику подано відомості про кандидатські дисертації, захищені
у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету
фізичної культури 2005 року.

7. Куц

О.

Бібліографічний

покажчик

та

анотації

кандидатських

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді ЛДУФК у 2006
році / Олександр Куц, Оксана Вацеба. – Л.: Укр. технології, 2007. – 76
с.
У покажчику подано відомості про кандидатські дисертації, захищені
у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету
фізичної культури 2006 року.

8.

Мерзлікіна О. Тлумачний словник термінів і словосполучень фізичної
реабілітації / О. Мерзлікіна, О. Гузій. – Л. : ЛНУ, 2002. – 43 с.

У словнику подається термінологічна лексика, якою послуговуються
фахівці фізичної реабілітації.

9. Свістельник І. Бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій та
дисертацій бібліотеки Львівського державного інституту фізичної
культури. Вип. 1 : теорія і методика фізичної культури та спорту,
медико-біологічні

проблеми,

педагогіка,

психологія

/

Ірина

Свістельник. – Л. : [б.в.], 2004. – 200 с.
У покажчику подано відомості про автореферати дисертацій та
дисертації спортивної тематики та суміжних дисциплін, що
зберігаються у фондах бібліотеки ЛДІФК.

10.Свістельник І. Р. Бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій
та дисертацій бібліотеки Львівського державного інституту фізичної
культури. Вип. 2 : види спорту. / І. Р. Свістельник. – К. : Кондор, 2005.
–– 344 с.
У покажчику подано відомості про автореферати дисертацій та
дисертації спортивної тематики та суміжних дисциплін, що
зберігаються у фондах бібліотеки ЛДІФК.

11. Свістельник І. Автореферати дисертацій та дисертації галузі фізичної
культури і спорту [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. з анот. /
Ірина Свістельник. – Л. : [б.в.], 2009. – 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. – (серія „Інформаційне забезпечення фізичного
виховання, спорту і туризму”).
У покажчику подано відомості про автореферати дисертацій та
дисертації спортивної тематики та суміжних дисциплін, що
зберігаються у фондах бібліотеки ЛДІФК.

12. Свістельник І. Автореферати дисертацій та дисертації галузі фізичної
культури і спорту : види спорту [Електронний ресурс] : бібліогр.
покажч. з анот. / Ірина Свістельник. – Л. : [б.в.], 2009. – 1 електрон. опт.
диск (CD-ROM); 14 см. – (серія „Інформаційне забезпечення фізичного
виховання, спорту і туризму”).
У покажчику подано відомості про автореферати дисертацій та
дисертації спортивної тематики та суміжних дисциплін, що
зберігаються у фондах бібліотеки ЛДІФК.

13. Російсько-український словник спортивних термінів / укл. О. П.
Криштальський ; за ред. М. М. Паночка. – Л., 1991. – 85 с.
У словнику подано переклад російських спортивних термінів. Здійснена
спроба систематизувати українську спортивну термінологію.

Управління у сфері фізичної культури і спорту
14. Свістельник І. Управління сферою фізичної культури. Організація та
методика оздоровчих фізкультурних занять. Рекреація і туризм : наук.темат. покажч. / Ірина Свістельник. – Л. : [б.в.], 2004. – 140 с. – ISBN
966-666-102-0.
До науково-тематичного покажчика увійшли інформаційні джерела
бібліотеки Львівського державного інституту фізичної культури.

Історія фізичної культури
15. Вацеба О. М. Історія фізичної культури та спорту в тематиці
дисертаційних досліджень : покажч. автореф. дис. з історії фіз.
культури та спорту (1950-2002 рр.). – Л. : Укр. технології, 2003. – 52 с.
До покажчика увійшли автореферати дисертацій за 1950-2002 роки
та окремі сучасні дослідження, здійснені в Україні, Росії та Білорусі з
проблем історії фізичної культури та дотичних до цієї сфери
дисципліни – організації, соціології, етнографії та політології.

16. Вацеба О. Український спорт : бібліогр. покажч. книжкових видань з
фіз. виховання і спорту в Україні (1922-1941). – Л. : ЛНУ ім. Івана
Франка. – 2002. – 128 с.
До покажчика увійшов перелік спеціалізованих книг, виданих в Україні
впродовж 1922-1941 років.

17. Вацеба О. Спорт української діаспори : покажч. книжкових видань з
фіз. виховання і спорту української діаспори. – Л. : ЛДІФК, 2003. – 81
с.
У покажчику подано відомості, здійснено бібліографічний опис та
проаналізовано зміст близько однієї сотні спеціалізованої книжкової
продукції, випущеної в США, Канаді й низці інших країн впродовж ХХ
століття.

Соціологія фізичної культури та спорту
18. Мильштейн О. А. Социология физической культуры и спорта : обзор
основных направлений и аннотир. указ. лит-ры (1918-1974 гг.) / О. А.
Мильштейн. – М. : Физкультура и спорт, 1974. – 263 с.
Аннотированный справочник литературы по социологии физической
культуры и спорта.

19. Социология физической культуры и спорта : библиогр. сов. лит-ры
(1960-1972 гг.) / сост. Н. И. Рутберг. – М. : метод. каб. ГЦОЛИФКа,
1973. – 41 с.
В библиографический указатель включена основная литература на
русском языке по социологии физической культуры и спорта,
опубликованная за период с 1960 года до настоящего времени.

Психологія спорту

20. Лалаян А. А. Библиография психологии спорта : книги, брошюры,
статьи, изданные на русском языке в 1924-1977 гг. / А. А. Лалаян. –
Ереван : Айастан, 1980. – 236 с.
Подано библиографическое описание книг, брошюр и статей по
психологи спорта, изданных на русском языке в СССР со времени
появления первой экспериментальной работы в этой области в 1924 и
до 1977 года.

21. Лалаян А. А. Библиография психологии спорта : материалы, тезисы
докладов, рефераты статей, изданных на русском языке в 1938-1977 гг.
/ А. А. Лалаян. – Ереван : Айастан, 1984. – Вып. 2. – 313 с.
Подано библиографическое описание материалов, тезисов докладов,
рефератов статей, изданных на русском языке в 1938-1977 гг.

Олімпійський спорт
22. Енциклопедія Олімпійського спорту України / за ред. В. М. Платонова.
– К. : Олімп. література, 2005. – 464 с.
Енциклопедія містить інформацію про історію, сучасний стан
українського спорту; широкий довідковий матеріал про видатних
спортсменів України – призерів Ігор олімпіад та зимових Олімпійських
ігор, чемпіонів світу і Європи та їх тренерів.

23. Олимпийская энциклопедия / гл. ред. С. П. Павлов. – М. : Сов.
энциклопедия, 1980. – 415 с., ил.
В энциклопедии помещено свыше 550 статей об Играх Олимпиад и
зимних Олимпийских играх, олимпийских видах спорта, странах и
спортсменах, которые принимали участие в Олимпийских играх.

24. Олимпийские

игры : маленькая энциклопедия. – М. : Сов.

энциклопедия, 1970. – 352 с., ил.

В издании собраны основные фактические сведения об Олимпийских
играх 1896-1968 гг.

25. Олимпийский справочник / сост. В. Н. Гаврилов. – Х. : Вищ. шк., 1980.
– 71,[9] с., ил.
Справочник

является

кратким

путеводителем

по

истории

Олимпийского движения, который позволяет проследить динамику
развития олимпийских рекордов.

26. Олимпийское созвездие : справочник / сост. Г. П. Соколов. – М. :
Физкультура и спорт, 1981. – 208 с., ил.
Справочник рассказывает о всех обладателях 203 золотых медалей
Московской Олимпиады.

27. Спортивная энциклопедия Беларуси / Ю. П. Сиваков. – Минск :
Беларусская єнциклопедия, 2005. – 504 с. ; ил.
Энциклопедия содержит около 2,5 тыс. статей, охватывающих все
основные аспекты спортивной жизни Беларуси.

28. Энциклопедия олимпийского спорта : в 5-ти т. / под общ. ред. В. Н.
Платонова. – Т. 1. – К. : Олимп. литература, 2002. – 490 с.
В энциклопедии представлена подробная информация, относящаяся к
Олимпийским играм.

29. Энциклопедия олимпийского спорта : в 5-ти т. / под общ. ред. В. Н.
Платонова. – Т. 2. – К. : Олимп. литература, 2004. – 578 с.
В энциклопедии представлена подробная информация, относящаяся к
Олимпийским играм.

30. Энциклопедия олимпийского спорта : в 5-ти т. / под общ. ред. В. Н.
Платонова. – Т. 3. – К. : Олимп. литература, 2004. – 628 с.
В энциклопедии представлена подробная информация, относящаяся к
Олимпийским играм.
31. Энциклопедия олимпийского спорта : в 5-ти т. / под общ. ред. В. Н.
Платонова. – Т. 4. – К. : Олимп. литература, 2004. – 588 с.
В энциклопедии представлена подробная информация, относящаяся к
Олимпийским играм.

32. Энциклопедия олимпийского спорта : в 5-ти т. / под. общ. ред. В. Н.
Платонова. – Т. 5. – К. : Олимп. литература, 2004. – 522 с.
В энциклопедии представлена подробная информация, относящаяся к
Олимпийским играм.

33. Энциклопедия современного олимпийского спорта / гл. ред. В. Н.
Платонов. – К. : Олимп. литература, 1998. – 600 с ; ил.
В энциклопедии подана хронология всех Игр Олимпиад и зимних
Олимпийских игр современности.

34. МОК и международные спортивные объединения : справочник / Н. П.
Агапитов, С. Н. Баландов, А. А.Вербин [и др.]. – 2-е перераб. изд. – М. :
Физкультура и спорт, 1979. – 262 с.
Справочник содержит данные о 100 международных объединениях,
осуществляющих деятельность в области физического воспитания и
спорта.

35. Свістельник І. Олімпійський спорт : наук.-темат. покажч. / Ірина
Свістельник. – Л. : [б.в.], 2003. – 56 с.
Покажчик укладено на основі предметної картотеки з фізичного
виховання і спорту бібліотеки ЛДІФК. Він містить бібліографічну

інформацію про наукові статті фахівців галузі фізичної культури і
спорту, що досліджують олімпійський спорт – складову сучасного
олімпійського руху.

Адаптивний спорт
36. Свістельник І. Спорт неповносправних : темат.-бібліог. покажч. / Ірина
Свістельник, Юрій Бріскін. – Л. : [б.в.], 2003. – 26 с.
Покажчик укладено на основі інформаційних джерел бібліотеки
ЛДІФК і має на меті інформувати усіх зацікавлених цієї проблемою
осіб.
37. Свістельник І. Адаптивний спорт : анот. наук.-темат. покажч. / Ірина
Свістельник, Юрій Бріскін. – Л., 2010. ― 101 с. ― Режим доступу :
http://www.ldufk.edu.ua
До бібліографічного покажчика увійшли інформаційні джерела
бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури.

Окремі види спорту
Баскетбол:
38. Гомельский А. Я. Энциклопедия баскетбола от Гомельского. – М. :
ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 352 с., ил.
Энциклопедия содержит факты из жизни А. Я. Гомельского,
рассказывает о тех, кто и как управляет игрой гигантов, о
баскетбольном кодексе и правилах игры, о судействе, о баскетбольных
школах и великих игроках.

39. Баскетбол : справочник /авт.-сост. З. А. Генкин, Е. Р. Яхонтов. – М. :
Физкультура и спорт, 1983. – 224 с.
В справочнике впервые обобщены данные по истории развития
советского и мирового баскетбола, как мужского, так и женского за
90 лет (1891-1981).

Бокс:
40. Бокс : справочник. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – 248 с.
В справочнике обобщены данные о результатах официальных
международных и всесоюзних соревнований по боксу, сведения о
выдающихся боксерах и тренерах.

41. Бокс : спортивные термины на пяти языках. – М. : Русский язык, 1979.
– 90 с.
В словарь вошли основные термины по боксу, имеющие отношение к
организации и проведению Олимпийских игр.
Боротьба:
42. Борьба самбо : справочник / авт.-сост. Чумаков Е. М. – М. :
Физкультура и спорт, 1985. – 144 с.
В справочнике содержатся результаты крупнейших всесоюзных и
международных соревнований по борьбе самбо с момента ее
официального учреждения в 1938 году.

43. Классическая и вольная борьба : справочник. – М. : Физкультура и
спорт, 1984. – 240 с.
В справочнике опубликованы результаты крупнейших международных
соревнований чемпионатов и первенств СССР по классической и
вольной борьбе за 1955-1982 годы.
Важка атлетика:
44. Тяжелая атлетика : справочник . – М. : Физкультура и спорт, 1983. –
415 с.
Справочник содержит информационный материал о зарождении,
становлении и современном состоянии тяжелой атлетики в СССР и
за рубежом.

45. Тяжелая атлетика : спортивные термины на пяти языках. – М. :
Русский язык, 1979. – 79 с.
В словарь вошли основные термины по тяжелой атлетике, имеющие
отношение к организации и проведению Олимпийских игр.
Веслування:
46. Гребля на байдарках и каноэ : справочник. – М. : Физкультура и спорт,
1985. – 192 с.
В справочнике впервые представлена история возникновения и
развития гребли на байдарках и каноэ за рубежом и в СССР.
Приводятся

результаты

соревнований

на

Олимпийских

играх,

чемпионатах мира, Европы и СССР.
Водне поло:
47. Водное поло : спортивные термины на пяти языках. – М. : Русский
язык, 1979. – 108 с.
В словарь вошли основные термины по водному поло, имеющие
отношение к организации и проведению Олимпийских игр.
Волейбол:
48. Волейбол : спортивные термины на пяти языках. – М. : Русский язык,
1979. – 96 с.
В словарь вошли основные термины по волейболу, имеющие отношение
к организации и проведению Олимпийских игр.

49. Волейбол : справочник. – М. : Физкультура и спорт, 1984. – 224 с.
В справочнике впервые представлены статистические сведения по
истории развития волейбола в СССР и зарубежных странах.

Гандбол:
50. Гандбол : справочник / сост. Н. П. Клусов. – М. : Физкультура и спорт,
1982. – 224 с.
В справочнике впервые представлена история возникновения и
развития гандбола за рубежом и в СССР. Рассказывается о
федерациях, ведущих клубных командах мира, сильнейших советских и
зарубежных спортсменах, тренерах и судьях.
Дзюдо:
51. Дзюдо : спортивные термины на пяти языках. – М. : Русский язык,
1979. – 94 с.
В словарь вошли основные термины по дзюдо, имеющие отношение к
организации и проведению Олимпийских игр.
Легка атлетика:
52. Легкая атлетика : спортивные термины на пяти языках. – М. : Русский
язык, 1979. – 107 с.
В словарь вошли основные термины по легкой атлетике, имеющие
отношение к организации и проведению Олимпийских игр.

53. Легкая атлетика : справочник / сост. Р. В. Орлов. – М. : Физкультура и
спорт, 1983. – 392 с.
В справочник вошли результаты победителей и призеров крупнейших
всесоюзных и международных соревнований за все годы развития
советской легкой атлетики.
Парусный спорт:
54. Парусный спорт : спортивные термины на пяти языках. – М. : Русский
язык, 1979. – 95 с.
В словарь вошли основные термины по парусному спорту, имеющие
отношение к организации и проведению Олимпийских игр. Также

включена

наиболее

характерная

для

этого

вида

спорта

общеспортивная терминология.
Плавання:
55. Плавание : справочник. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – 383 с., ил.
В справочнике приводятся данные относительно зарождения и
развития спортивного плавания.
Стрілецький спорт:
56. Пулевая стрельба : справочник / сост. М. К. Корейс. – М. :
Физкультура и спорт, 1982. – 400 с, ил.
Справочник

содержит

технические

результаты

крупнейших

международных и всесоюзных соревнований по пулевой стрельбе,
данные о выдающихся спортсменах.
Туризм:
57. Інформаційні

інтернет-ресурси

галузей

туризму

та

готельно-

ресторанного господарства : інформ.-довід. вид. / Пітин М., Антал Л. –
Л. : [б.в.], 2009. – 56 с.
Видання містить електронні ресурси галузі туризму та готельноресторанного господарства, що наявні в мережі Інтернет.

58. Долженко Г. П. Рекреационная география и туризм : аннотир.
библиогр. указ. зарубежной лит-ры / Г. П. Долженко, Н. Г. Беленко. –
Ростов-на Дону, 1985. – 156 с.
Указатель подготовлен на основе материалов, опубликованных на
русском

языке,

и

представляет

собой

наиболее

полное

библиографическое описание трудов ученых Советского Союза по
различным проблемам отдыха и туризма.

Фехтування:
59. Белова Е. Д. Фехтование в СССР : ретроспект. аннотир. указ. лит-ры
(1917-1972 гг.) ; Ком. по физ. культуре и спорту при Совмине БССР,
Респуб. науч.-метод. биб-ка по физ. культуре. – Минск, 1976. – 148 с.
Указатель содержит материалы по истории, теории и развитию
фехтования в СССР, а также статьи в отдельных изданиях,
журналах, сборниках, опубликованных в период с 1917 по 1972 год
включительно.

За

1973

год

литература

включена

частично,

фотографии представлены выборочно.

60. Фехтование : спортивные термины на пяти языках. – М. : Русский
язык, 1979. – 94 с.
В словарь вошли основные термины по фехтованию, имеющие
отношение к организации и проведению Олимпийских игр.

61. Фехтование : справочник. – М. : Физкультура и спорт, 1975. – 231 с.,
ил.
Справочник содержит данные о результатах всех официальных
международных и всесоюзных соревнований по фехтованию.
Футбол:
62. Все о футболе : страны, клубы, турниры, футболисты, тренеры, судьи.
– М. : Физкультура и спорт, 1972. – 448 с., ил.
Справочник содержит историю мирового и отечественного футбола.

63. Все о футболе : справочник 1988-1989 / сост. Лебедев Л. Г. – М. : Сов.
спорт, 1990. – 240 с., ил.
В справочнике нашли отражение все события футбольных сезонов
1988 и 1989 годов.

64. Пилипчук П. СКА „Карпати” – була така команда / Пилипчук Павло,
Блищак Ігор, Назаркевич Юрій. – Л. : ЗУКЦ, 2009. – 56 с. – ISBN 978966-435-101-6.
Видання містить підсумок виступів команди СКА „Карпати” (Львів)
за весь період її існування (1982-1989).

65. Пилипчук П. М. Футбольні постаті Львова / Павло Пилипчук. – Л. :
Галицька видав. спілка, 2008. – 160 с. – ISBN 966-7893-98-7.
Пропонована книга – це своєрідна енциклопедія про футболістів, які
народилися у Львові і зробили футбольну кар’єру поза рідним містом
та футболістів, які прославилися у львівських клубах.

66. Пилипчук П. Карпати від А до Я (1963-2005 рр.). – Л. : Галицька
видав. спілка, 2006. – 154 с.
Видання є літописом львівських „Карпат”. Зібрано інформацію про
усіх футболістів команди, які грали в чемпіонатах СРСР та України,
починаючи з 1963 року.

67. Соломонко В. В. Словник футбольної термінології (методичний
посібник) / Соломонко В. В., Соломонко О. В. – Л. : [б.в.], 2009. – 35 с.
Словник містить тлумачення термінів, запозичених із мов різних країн
світу.

68. Футбол : спортивные термины на пяти языках. – М. : Русский язык,
1979. – 111 с.
В словарь вошли основные термины по футболу, имеющие отношение
к организации и проведению Олимпийских игр.

69. Футбол : полная иллюстрированная энциклопедия мирового футбола /
под ред. Кира Реднеджа ; пер. с анг. Т. Покидаевой и П. Тимохина. –
М. : Росмэн-Издат, 2000. – 255 с.
Представлен интереснейший материал по футбольной экипировке,
стадионам, культуре болельщиков и вообще по всем аспектам
футбола.

70.Футбольний клуб „Львів” : календар-довідник. – Л., 2007. – 125 с.
Перше видання, яке розповідає про футбольний клуб „Львів”.

