
Київський університет імені Бориса Грінченка 
Гуманітарний інститут 

Бібліотека 
 

  
 
      Серія «Ювіляри 
      університету»      
 
      Випуск 2 
                                                                                                          

  
ППааввллоо  ООллееккссааннддррооввиичч  

РРааддззіієєввссььккиийй    
 
 

Біобібліографічний покажчик 
 

 
 
 
 
 

Київ 2011 
 



 

 2

 
ББК 75.1-8я1 
УДК 016:929 Радзієвський 
Р 15 
 
 
Упорядники:                                  Острікова Н. В., провідний бібліограф бібліотеки 

                                                       Київського університету імені Бориса Грінченка, 

      Поперечна  Л. А., заступник директора бібліотеки  

                                                       Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Бібліографічний  редактор            Острікова Н. В., провідний бібліограф бібліотеки 

                                                       Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Науковий  редактор                       Зотова В. А., директор бібліотеки 

                                                       Київського університету імені Бориса Грінченка  

 

Комп’ютерний дизайн і верстка    Поперечна Л. А., заступник директора бібліотеки 

          Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Відповідальний  за випуск             Зотова В. А., директор бібліотеки 

                                                       Київського університету імені Бориса Грінченка  

 
 
 Павло Олександрович Радзієвський : біобібліографічний покажчик / Київ. 
ун-т ім. Б. Грінченка, Гуманіт. ін-т, Б-ка Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка ; уклад.: 
Н. В. Острікова, Л. А. Поперечна ; бібліогр. ред. Н. В. Острікова ; наук. ред. В. 
А. Зотова ; комп'ют. дизайн та верстка Л. А. Поперечна ; відповід. за вип. В. 
А. Зотова. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2011. – 36 с. – (Сер. "Ювіляри 
Університету" ; Вип. 2). 
 
    
 Бібліографічний покажчик продовжує серію "Ювіляри університету" і 
присвячений Павлу Олександровичу Радзієвському – доктору біологічних наук, 
професору, завідувачу кафедри фізичного виховання Київського університету імені 
Бориса Грінченка.  
  У покажчику подано бібліографію наукових праць ученого за період з 1975 по 
2010 рік (134 позиції). Це автореферати дисертацій як самого ювіляра, так  і його 
учнів, статті та тези доповідей наукових та науково-практичних конференцій, 
публікації в періодичних виданнях українською, російською, англійською та 
польською мовами, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні 
рекомендації, навчальні програми.  
  Покажчик адресовано науковцям, фахівцям в галузі фізичної культури і 
спорту, лікарям, що працюють у сфері реабілітації спортсменів, викладачам вищих 
навчальних закладів, аспірантам, студентам, вчителям і всім тим, кого цікавлять 
питання підготовки фахівців з фізичної культури і та спорту.    
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Шановний Павле 
Олександровичу! 

Щиросердечно вітаємо Вас з ювілеєм! 

Щиро дякуємо Вам за високий професіоналізм, 
безмежну, подвижницьку відданість своїй справі.   

Ваше життя – то невпинна праця для науки,  
Ваші наукові здобутки – вагомий внесок у 

розвиток нашого університету. 

Зичимо Вам здоров’я на довгі роки,  енергії, 
наполегливості, непохитної віри у свою 

велику мету. 

Нехай невичерпна  творча енергія і 
життєлюбність, талант науковця, відданість 
справі і високий професіоналізм і надалі будуть  

запорукою успіху у всіх Ваших справах та 
задумах. 

Нехай людська шана буде подякою за плідну 
працю, а доля посилає Вам здібних і талановитих 

послідовників. 

Нових Вам творчих злетів і  наукових звершень, 

 шановний ювіляре! 

       
Колектив бібліотеки 

      Київського університету 
      імені Бориса Грінченка 
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Від укладачів 
 

Другий випуск бібліографічного покажчика серії "Ювіляри 

університету"  присвячений Павлу Олександровичу Радзієвському, 

доктору біологічних наук, професору, завідувачу кафедри 

фізичного виховання Київського університету імені Бориса 

Грінченка  з нагоди 60-річчя від дня народження.  

  У покажчику представлено творчий доробок вченого за 37 

років трудової діяльності.  П.О. Радзієвський є автором понад 130 

наукових та науково-методичних праць. У колі наукових та 

професійних інтересів вченого – фізіологія спорту, фізична 

реабілітація, спортивний масаж, мануальна терапія, підготовка 

висококваліфікованих спортсменів в гірських умовах, штучне 

гіпоксичне тренування. Ім'я П. О. Радзієвського знане не тільки в 

Україні, а й за її межами. Вже 10 років Павло Олександрович 

читає лекції, проводить майстер-класи та веде дослідницьку 

роботу спільно зі своїми польськими колегами.     

    Біобліографічний покажчик складається з п’яти розділів. Це 

автореферати дисертацій, статті та тези доповідей наукових та 

науково-практичних конференцій, публікації в періодичних 

виданнях українською, російською, англійською та польською 

мовами, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації, навчальні програми.  

  Розділ I "Вітання від колег" містить вітальне слово директора 

Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка, доктора філологічних наук, професора Олени 

Володимирівни Бондарєвої та привітання колег кафедри теорії і 

методики фізичної культури та спортивної майстерності. 
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  Розділ II містить перелік основних дат життя і діяльності П. О. 

Радзієвського з коротким описом основної події.      

Розділ III "Науковий доробок Павла Олександровича 

Радзієвського" містить перелік наукових та науково-методичних 

праць, згрупованих  за п'ятьма підрозділами : автореферати 

дисертацій на здобуття наукового ступеня; статті в наукових та 

науково-практичних виданнях; статті та тези науково-практичних 

конференцій; статті іноземними мовами; навчально-методичні 

посібники, методичні рекомендації, навчальні програми, в яких 

зібрано й опрацьовано матеріали, що розкривають науковий шлях 

ученого-біолога, професора, викладача. У межах кожного 

підрозділу документи розміщені за алфавітом назв праць. 

Матеріали підрозділу "Статті іноземними мовами" розташовані за 

прямою хронологією. 

Розділ IV "Наукова школа вченого" містить бібліографічний 

опис дисертації та автореферату на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з фізичного виховання і спорту Диби Т. Г., 

науковим керівником якої був П. О. Радзієвський. Нині Тетяна 

Григорівна очолює кафедру теорії і методики фізичної культури та 

спортивної майстерності Гуманітарного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка.  

У розділі V представлені світлини, у яких зафіксовано 

найважливіші події фахової діяльності ювіляра.  

При підготовці покажчика було використано фонди 

бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка та 

особистий архів Павла Олександровича Радзієвського. 

  Видання російською та українською мовами подано за 

зведеною українсько-російською абеткою. Видання, які не 

переглянуті de visu, позначені астериксом (*). 
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   Бібліографічний опис праць здійснено згідно  з ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання" та з урахуванням вимог 

ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі".  

  

 Допоміжний апарат покажчика представлено: 

- статтею від упорядників 

-  схемою згрупування матеріалу (змістом) 

 

   Висловлюємо щиру подяку професору П. О. Радзієвському за 

надані матеріали до покажчика та  активну участь у його 

підготовці. 
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Розділ I. Вітання від колег 
 

Фізичне виховання – фах інтелектуалів 
 

 У сьогоденному світі чи не найголовнішою цінністю для 

людини стає здоров’я, але культура дбати про нього у нас навряд 

чи сформована правильно. Наш колега, доктор біологічних наук, 

професор, завідувач кафедри фізичного виховання Київського 

університету імені Бориса Грінченка Павло Олександрович 

Радзієвський усе своє наукове життя присвятив формуванню саме 

такої культури, а також фізичній реабілітації як важливій 

складовій підготовки сучасного фахівця спортивної галузі.  

 Спеціальність «Фізична культура» в Гуманітарному інституті 

Київського університету імені Бориса Грінченка вже не один рік 

має власне якісне обличчя також саме завдяки науковому 

подвижництву професора П. О. Радзієвського та його школи, адже 

на спортивних кафедрах готують студентів не лише до роботи в 

школі чи професійної спортивної кар’єри: наші випускники 

володіють різними техніками масажу, мануальної терапії, 

основами спортивної реабілітації, знають, як працювати з різними 

як за віком, так і за станом здоров’я групами населення. Саме 

тому останні роки на цю спеціальність ми маємо гарний конкурс 

при вступі, а магістерські роботи якісно вирізняються 

інтелектуалізмом, практичною спрямованістю, стають результатом 

кількарічних наукових пошуків. Звісна річ, про такий імідж 

спеціальності «Фізична культура» мріє не один університет в 

Україні… 

 Але школа професора Радзієвського сьогодні відома не лише 

в Україні, а й далеко за її межами. Зокрема, багаторічна наукова і 



 

 10

навчально-методична співпраця єднає спортивні кафедри 

Київського університету імені Бориса Грінченка і Щецінскої вищої 

школи терапії (Польща), де Павло Олександрович уже десятиліття 

репрезентує українську реабілітологію, читає студентам і 

докторантам лекції, проводить майстер-класи, здійснює спільні 

дослідницькі проекти. Те, що до нашого шанованого колеги 

дослухаються в європейський наукових колах, робить честь 

нашому Університетові. 

 Проте всі офіційні заслуги й регалії – це далеко не головне. 

Для колективу Гуманітарного інституту не менш важливо, що 

поряд із нами працює надійний чоловік, вишуканий знавець 

літератури і мистецтва, наділений надзвичайним почуттям гумору, 

прекрасний колега, з яким приємно ділити і працю. і дозвілля, до 

якого можна звернутися у скруті і в радості. 

 Дорогий Павле Олександровичу! Колектив Гуманітарного 

інституту бажає ще багато років відчувати Ваше дружнє плече, 

пишатися реалізацією Вашої програми інтелектуального розвитку 

фізичного виховання в Університеті, радіти Вашим науковим успіхам 

і нашим спільним проектам. Ви – гордість Інституту, а цілюща сила 

Вашого гумору завжди додає нам наснаги у щоденних і буденних 

справах. З роси й води Вам, наш молодий ювіляре! 
  
 
Олена Бондарева, 
 директор  
 Гуманітарного інституту  
 Київського університету  
 імені Бориса Грінченка 
 доктор філологічних наук, 
професор 
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Вельмишановний Павле Олександровичу! 
 

 Щиро вітаємо Вас із Днем народження! 
 Бажаємо миру і світлої долі, запалу, енергії, сили доволі. 
Творчого вогнику, віри й наснаги, щедрості серця, людської поваги. На 
довгих стежках Вашої ниви –будьте завжди здорові й щасливі! 
 Прийміть наші найтепліші поздоровлення з нагоди Вашого 
ювілею. Насамперед бажаємо Вам міцного богатирського здоров’я, 
молодецького запалу, міцності духу і наснаги для здійснення всього 
задуманого на довгі-довгі роки.  
 Щиро бажаємо щастя, сімейного благополуччя, успіхів, миру та 
злагоди.  
 Нехай у всіх починаннях Вас супроводжує вдача, розуміння і 
підтримка з боку рідних, колег і однодумців, а непроста робота 
приносить тільки задоволення і творчі перемоги.  
 Наснаги та усіляких гараздів і довгих щасливих літ! 

У вас минає славна дата, 

Прожито стільки щедрих днів, 

Отож дозвольте привітати 

І побажати сотню літ. 

Хай кожен день дарує радість, 

Хай сонце світить Вам завжди. 

Роки ніколи хай не старять 

І не приносять в дім біди. 

Хай світить Вам щаслива доля, 

Хай обминає Вас журба. 

Бажаємо Вам на видноколі 

Блаженства, миру і добра. 
 
З повагою, колектив 
 кафедри теорії і методики фізичної 
культури  та спортивної 
майстерності  Гуманітарного 
інституту Київського університету 
імені Бориса Грінченка       
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Біобібліографічний покажчик 
 
 

 
Розділ II. Радзієвський Павло Олександрович – 

від учня до вченого.  
 

Основні дати життя і діяльності 
 
1951 р., 10 березня – народився в м. Краснодар (Російська Федерація). 

1968 р. – закінчив середню школу № 188 м. Києва. 

1968 – 1972 р.р.  – навчання в Київському державному інституті фізичної 
культури. Отримав диплом з відзнакою.  

1972 – 1973 р.р. –  військова служба в лавах Радянської армії.   

1973 – 1983 р.р. – старший лаборант лабораторії підводної фізіології, 
молодший науковий співробітник Ельбруської медико-біологічної 
станції відділу по вивченню станів гіпоксій Інституту фізіології ім. А. А. 
Богомольця  Академії Наук УРСР. 

1983 р. – захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 "Фізіологія 
людини і тварин".  

1983 – 1990 р.р. – старший науковий співробітник  Науково-дослідної 
лабораторії Київського державного інституту фізичної культури.  

1984 – 2006 р.р. – участь в підготовці Олімпійських збірних команд СРСР і 
України з альпінізму, велоспорту, легкої атлетики в якості члена 
комплексної наукової групи і тренера-масажиста. 

1990 – 2003 р.р. – старший викладач, доцент, професор кафедри фізичної 
реабілітації Національного університету фізичного виховання і спорту 
України.   

2003 р. – захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин". 

2004 р., вересень – призначено на посаду професора кафедри теорії і 
методики фізичного виховання Київського міського педагогічного 
університету імені Бориса Дмитровича Грінченка.   

2006 р., лютий – присвоєно вчене звання професора.  

2007 р., вересень – завідувач кафедри фізичного виховання Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 

 



 

 13

Біобібліографічний покажчик 
 

 
 

Розділ III. 
Науковий доробок  

Павла Олександровича Радзієвського 
 

Перелік наукових та науково-методичних праць 
 

1. Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня 
 

1. Особенности функции дыхания и кислородных режимов организма 
женщин и девочек-подростков при мышечной деятельности : автореф. 
дисс. на соискание ученой степени канд. биол. наук. – К., 1983. – 23 с.* 

2. Механізми і засоби поліпшення стану функціональної системи дихання і 
підвищення працездатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
доктора біол. наук : спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Ін-т 
фізіології  ім. О. О. Богомольця НАН України. – К., 2002. – 39 с.* 

 

  2. Статті в наукових та науково-практичних виданнях 

3. Автоматизированный анализ эффективности использования адаптации 
к гипоксии в медицине и спорте / Колчинская А. З., Абазова З. Х., 
Радзиевский П. А. [и др.]. – М. ; Нальчик : КБНЦ РАН, 2001. – 36 с.* 

4. Аддитивное действие гипоксической гипоксии и гипоксии нагрузки на 
организм высококвалифицированных спортсменок // Гипоксия 
нагрузки, моделирование, коррекция. – К., 1990. – С. 68–70.* 

5. Актуальні проблеми диференціації фізичного виховання студентів з 
захворюваннями органів дихання / Диба Т. Г., Радзієвська М. П., 
Радзієвський О. П., Гнутова Н. П. // Молода спортивна наука України-
2008 : зб. наук. ст. – [К.], 2008. – С. 65–72.* 

6. Актуальні проблеми організації процесу фізичного виховання в 
спеціальних медичних групах з захворюваннями органів дихання / 
Диба Т., Радзієвська М., Радзієвський П., Гнутова Н. // Науковий 
часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. 
Драгоманова. – К., 2009. – № 14. – С. 74–78.*  

7. Актуальні проблеми організації процесу фізичного виховання в 
спеціальних медичних групах / Диба Т., Радзієвська М., Радзієвський 
П. [та ін.] // Молода спортивна наука України. – Львів, 2006. – Т. 1, 
вип. 10. – С. 294–298.* 
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8. Анатомо-физиологические особенности женского организма / 
Радзиевский А. Р., Лоза Т. А., Гашумов А. М., Радзиевский П. А. // 
Женский спорт : сб. науч. работ Киев. ин-та физической культуры. – К., 
1975. – С. 165–187.* 

9. Використання адаптації до гіпоксії для корекції стану функціональної 
системи дихання та кисневих режимів організму дівчат, що 
постраждали від вибуху на ЧАЕС / Закусило М. П., Радзієвський П. А. 
// Фізіологічний журнал. – 1996. – Т. 42, № 3/4. – С. 27. – (Матеріали 2-
го конгресу патофізіологів України, присвяченого 100-річчю від дня 
народження академіка М. М. Сиротиніна).*  

10. Вікові особливості функції підшлункової залози та нирок хворих на 
інсулінзалежний цукровий діабет під впливом гіпоксичної гіпоксії / 
Закусило М. П., Большова-Зубковська О. В., Радзієвський П. О. [та ін.] 
// Вісник наукових досліджень. – 2001. – № 3. – С. 20–22.* 

11. Влияние интервальной гипоксической тренировки на 
работоспособность волейболисток в различные фазы менструального 
цикла / Шахлина Л. Г., Радзиевский П. А., Полищук Н. В., Закусило М. 
П. // Интервальная гипоксическая тренировка, эффективность, 
механизмы действия. – М., 1992. – С. 30–33.* 

12. Влияние курса интервальной гипоксической тренировки на состояние 
функциональной системы дыхания и физическую работоспособность 
спортсменок-волейболисток подросткового возраста / Закусило М. П., 
Радзиевский П. А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні 
проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. – Х., 2001. – № 1. 
– С. 21–27.* 

13. Вплив багаторічної спортивної підготовки на стан функціональної 
системи дихання та працездатність спортсменів / Радзієвський П. О., 
Закусило М. П., Диба Т. Г. // Український пульмонологічний  журнал. – 
2001. – № 3. – С. 38–41.* 

14. Гіпоксичне тренування в спорті вищих досягнень / Радзієвський П. 
О., Радзієвська М. П. // Фізіологічний журнал. – 2003. – № 3. – С. 126–
134.*  

15. Гипоксия нагрузки–ведущий фактор в развитии ультраструктурных 
изменений мышечной ткани при напряженной мышечной деятельности 
/ Колчинская А. З., Радзиевский П. А., Герасимова Т. Б., Пащенко Н. 
А. // Кислородные режимы организма, работоспособность, утомление 
при напряженной мышечной деятельности. – Вильнюс, 1989. – С. 76–
83.* 

16. Динамика структуры травм коленного сустава у спортсменов-игроков 
на протяжении годичного цикла подготовки // Проблемы физического 
воспитания в вузах : сб. науч. тр. – Минск, 2004. – С. 29–34.* 
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17. Динамика физической работоспособности и энергообеспечения 
легкоатлетов спринтеров в годичном цикле / Радзиевский П. А., 
Вилков И. П. // Теория и практика физической культуры. – 1989. – № 
12. – С. 56–57.* 

18. Ефективність адаптації до гіпоксії в покращенні стану функціональної 
системи дихання і підвищенні працездатності у висококваліфікованих 
спортсменів / Закусило М. П., Радзієвський П. О. // Наукові записки 
НАКМА. Сер. Біологія. – К., 2002. – С. 53–57.* 

19. Ефективність використання інтервального гіпоксичного тренування у 
бігунів на 200 та 400 м / Диба Т. Г., Радзієвський П. О., Радзієвська 
М. П. // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : 
зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН 
України. – К., 2005. – № 4. – С. 119–123. 

20. Ефективність використання інтервального гіпоксичного тренування у 
бігунів при спортивних навантаженнях анаеробної гліколітичної 
спрямованості / Радзієвська М. П., Диба Т. Г., Радзієвський П. О. // 
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. – Львів, 2004. – Т. 2, 
вип. 8. – С. 292–295.*  

21. Ефективність використання інтервального гіпоксичного тренування у 
легкоатлетів-бігунів / Радзєвський П. О., Диба Т. Г. // Молода 
спортивна наука України. – 2001. – Т.1, вип. 5. – С. 324–326.* 

22. Зміна стану  системи дихання, аеробної продуктивності та 
працездатності в процесі багаторічної спортивної підготовки / 
Радзієвський П. О., Закусило М. П., Диба Т. Г., Касян Т. П.  // Наукові 
записки НАУКМА. Сер. Біологія. – К., 2001. – С. 34–39.* 

23. Изменение состояния системы снабжения организма кислородом у 
высококвалифицированных велосипедисток в горах на разной высоте 
// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 
виховання і спорту : зб. наук. пр. – Х., 2000. – № 20. – С. 36–44.* 

24. Интервальная гипоксическая тренировка в спорте высших достижений 
/ Колчинская А. З., Радзиевский П. А., Закусило М. П. // 
Эффективность интервальной гипоксической тренировки в повышении 
умственной и физической работоспособности здоровых лиц и больных с 
нарушением функции ЦНС. – М. ; Нальчик, 2001. – С. 58–87.* 

25. Использование адаптации к гипобарической гипоксии в медицине и 
спорте / Колчинская А. З., Абазова З. Х., Радзиевский П. А. [и др.] // 
Адаптация к гипобарической гипоксии, лечебное и тренирующее 
действие. – М. ; Нальчик, 2001. – С. 22–53.*  

26. Использование гипоксической тренировки в спортивной медицине // 
Вестник Российской академии медицинских наук. – М., 1997. – № 3. – 
С. 28–31.* 
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27. Исследование компенсаторных механизмов анемической гипоксии на 
математической модели КРО / Закусило М. П., Радзиевский П. А., 
Дыба Т. Г. [и др.] // Педагогіка, психологія та медико-біологічні 
проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. – Х., 2002. – № 2. 
– С. 83–89.* 

28. Исследование функциональной системы дыхания легкоатлетов-
спринтеров на математической модели системы регулирования 
кислородных режимов организма до и после курса интервальной 
гипоксической тренировки / Радзиевский П. А., Закусило М. П., Дыба 
Т. Г. [и др.] // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 
фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. – Х., 2002. – № 4. – С. 65–
69.* 

29. Комбинированная методика оценки подготовленности и резервных 
возможностей квалифицированных спортсменок, специализирующихся 
в велосипедных гонках на шоссе / Радзиевский П. А., Шпак Т. В. // 
Адаптационные изменения организма и возможности применения их 
признаков для текущей коррекции физических нагрузок. – Вильнюс, 
1990. – С. 54–57.* 

30. Комплексный отбор и контроль в женском велоспорте / Колчинская А. 
З., Радзиевский П. А., Горунов Г. А., Шпак Т. В. // Отбор, контроль и 
прогнозирование в спортивной тренировке. – К., 1990. – С. 58–67.* 

31. Лечение больных железодефицитными анемиями жителей аридной 
зоны в условиях горных высот / Белошицкий П. В., Колчинская А. З., 
Радзиевский П. А., Андреева А. П. // Адаптация и резистентность 
организма в условиях гор. – К., 1986. – С. 76–82.* 

32. Лечение больных с ювенильными кровотечениями  методом 
ступенчатой акклиматизации в условия гипоксии  / Крупко-Большова 
Ю. А., Вовк И. Б., Радзиевский П. А. [и др.] // Специальная и 
клиническая физиология гипоксических состояний. – К., 1979. – Ч. 1. – 
С. 241–242.* 

33. Методи фізичної реабілітації у підвищенні працездатності  
висококваліфікованих спортсменів / П. Радзієвський, М. Косік // 
Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. 
пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України. – 
К., 2008. – № 10, ч. 2. – С. 140–146. 

34. Механізми адаптації до гіпоксії в процесі адаптації інтервального 
гіпоксичного тренування у висококвалификованих спортсменов // 
Фізіологічний журнал. – 2005. – T. 51, № 2. – С. 90– 96.* 

35. Механизмы и средства улучшения состояния функциональной системы 
дыхания и повышения работоспособности при адаптации к гипоксии 
// "Гипоксия: автоматизированный анализ гипоксических состояний у 
здоровых и больных" : сб. науч. тр. – М. ; Нальчик, 2005. – Т. 2. – С. 11–
29.* 
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36. Механизмы и средства улучшения состояния функциональной системы 
дыхания и физической работоспособности высококвалифицированных 
спортсменов // Медицинская информатика и офтальмология : сб. науч. 
тр. – Нальчик, 2003. – С. 54–59.* 

37. Механизмы повышения аэробной производительности спортсменок 
высокой квалификации при помощи интервальной гипоксической 
тренировки // Автоматизированный анализ гипоксических состояний : 
сб. науч. тр. – М. ; Нальчик, 2003. – С. 204–209.* 

38. Механизмы повышения аэробной производительности при адаптации к 
гипоксии у высококвалифицированных спортсменов / Закусило М. П., 
Радзиевский П. А., Ящанин Н. // Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. – Х., 
2002. – №  3. – С. 63–69.* 

39. Модельные характеристики функциональной системы дыхания лыжниц 
различной квалификации / Радзиевский П. А., Закусило М. П., Дыба 
Т. Г. [и др.] // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 
фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. – Х., 2002. – № 1. – С. 46–
53.* 

40. Можливість використання гіпокситерапії у хворих різного віку на 
інсулінозалежний цукровий діабет / М. П. Радзієвська, П. О. 
Радзієвський, М. Невядомська // Педагогічна освіта: теорія і 
практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д.  
Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2008. – № 10, ч. 
2. – С. 130–136. 

41. Науково–методичні засади організації тренувального процесу жінок–
спортсменок в період адаптації до великих фізичних навантажень / П. 
Радзієвський, М. Радзієвська, Т. Диба //Педагогічна освіта : теорія і 
практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. 
Грінченка,  Ін-т  проблем виховання АПН України. – К., 2006. – № 6. – С. 
161–164. 

42. Научно-методической обеспечение подготовки советских альпинистов к 
траверсу массива Канченджанги / Колчинская А. З., Моногаров В. Д., 
Радзиевский П. А. // Теория и практика физической культуры. – 
1991. – № 4. – С. 10–14.* 

43. Опыт лечения высокогорным климатом больных со вторичной анемией 
/ Колчинская А. З., Крупко-Большова Ю. А., Радзиевский П. А. [и др.] 
// Молекулярные аспекты адаптации к гипоксии. – К., 1979. – Ч. 3. – С. 
324-325.* 

44. Организація процесу фізичного виховання в спеціальних медичних 
групах  / П.  Радзієвський,  М. Радзієвська,  В. Фойгт [та ін.] // Молода 
спортивна наука України : зб. наук. пр. – Львів, 2006. – Вип. 10. – С. 294–
298.* 
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45. Особенности внешнего дыхания, кислород-транспортной функции 
крови и кислородных режимов организма и кислотно-щелочного 
равновесия крови у подроствов при гипоксической гипоксии / 
Миняйленко Т. Д., Штученко Н. В., Радзиевский П. А. // 
Физиологические и клинические проблемы адаптации к гипоксии, 
гиподинамии и гипотермии : сб. – М., 1981. – Т. II. – С. 192–193.* 

46. Особенности гипоксии нагрузки у женщин и девочек-подростков // 
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Т. В. // Современный олимпийский спорт : тез. докл. конф. – К., 1993. – 
С. 261.* 

96. Функциональные резервы организма спортсменок высокой 
квалификации, методы их определения и средства их повышения / 
Радзиевский П. А., Шпак Т. В. // Функциональные резервы и 
адаптация : матер. Всесоюз. науч. конф., 13-15 нояб. – К., 1990. – С. 
199–201. 

4. Статті іноземними мовами 

97. Hypoxic condition, their quantitative criteria and ways of corrections / N. N 
Sirotinin, A. Z. Коlchinskaya, P. A. Radzievskiy // Third. International 
Congress of Pathological Physiology. – Varna, 1978. – P. 564.* 

98. Influence of the insular apparat hypofunction on the functional respiratory 
system and oxygen regimens of different age patients with diabetes mellitus 
/ M. Radziewska, N. Jaszczanin, P. Radziewski //Fiziolohichnyi zhurnal. – 
2006. – T. 52, № 4. – S. 57–63.* 
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99. Dependence of the functional respiration system state from the partial 
oxygen pressure in inhaled air in highly-qualified sportsmen in the firth 
days after movement to mountain condition / P. Radziewski, M. 
Radziewska // Fiziolohichnyi  zhurnal. – 2006. – T. 52, № 5. – S. 62–69.* 

100. Interval hypoxic in juvenile uterine dysfunctional bleedings treatment / J. 
Zaryczanski, M. Radzijewska, A. Bunio, P. Radzijewski // 5th international 
conference movement and health, 17-18 november. – Opole, 2006. – Р. 
522– 531. 

101. Dry immersion–effective physiotherapeutic procedure in rehabilitation 
system of action of sportsmen of weigth-lifters / P. Radzievsky, M. 
Radzievska //  Pedagogy, psychology and medico–biological problems of 
physical culture and sports. – 2007. – № 10. – P. 116–121.* 

102. Rehabilitation illness with Sugar Diabetum I type in physical therapy means 
with inhaled hypoxic gas mixture / P. Radzievsky, M. Radzievska, A. 
Awerbuch // Pedagogy, psychology and medico-biological problems of 
physical culture and sports. – 2007. – № 12. – Р. 122–130.* 

103. Intermittent hypoxic training improves outcomes of adolescent dysfunctional 
uterine bleeding rehabilitation / P. Radzievsky, M. Radzievska // 
Pedagogy, psychology and medico–biological problems of physical culture 
and sports. – 2008. – № 3. – P. 153–156.* 

104. The interval hypoxic training as an efficient means in the rehabilitation in 
juvenile dysfunctional uterine bleeding / P. Radzievsky, M. Radzievska // 
Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i 
promocji zdrowia człowieka. – 2008. – S. 123–133.* 

105. Genetic research in sport-a historical review / P. Cięszczyk, A. 
Maciejewska, M. Sawczuk, P. Radzievsky // Pedagogy, psychology and 
medico-biological problems of physical culture and sports. – 2009. – № 3. – 
Р. 154-158.* 

106. Mountain Climates modification for endurance development / P. 
Radzijewski //Znaczenie ruchu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych : 
мateriały sympozjum naukowo-szkoleniowym, (maj Poznań 2009). – 
Poznań, 2009. – S. 69–79.* 

107. Use of Intermittent Hypoxia Training in Different Sports / P. Radzievski, M. 
Radzievska // Intermittent Hypoxia : From Molecular Mechanisms To 
Clinical Applications  : textbook. – New York : Nova science, 2009. – Р. 503–
515.* 

108. Used of artificial climatetherapy in rehabilitation of the children with 
thyroid gland hypofunction / M. Radzijewska, P. Radzijewski // 
Aktywność ruchowa jako promocja zdrowia – WSEiT, (Poznań, 26 listopad 
2009 r.). – Poznań, 2009. – S. 67–73.* 
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5. Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, 

 навчальні програми 

 

109. Історія фізичної культури : метод. посіб. для студ. I курсу спец. 7.010103 
"Фізичне виховання і туризм" / Радзієвська М. П., Радзієвський П. О., 
Диба Т. Г., Гнутова Н. П. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2008. – 54 с.  

110. Історія фізичної культури. Давня Греція : навч. посіб. / Київ. ун-т ім. Б. 
Грінченка, Гуманіт. ін-т ; [Т. Г. Диба, П. О. Радзієвський, М. П. 
Радзієвська, Н. П. Гнутова]. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 
40 с.  

111. Основные функциональные параметры нервной системы, кардио-
гемодинамики и внешнего дыхания у здоровых подростков /В. Я. 
Гайдай, Н. И. Гриценко, Радзиевский П. А. [и др.] : метод. рек. – Х., 
1985. – 28 с.* 

112. Лікувальна фізична культура і масаж : робоча прогр.  навч. дисципліни 
/ П. О. Радзієвський, Н. П. Гнутова. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 
2010. – 30 с.* 

113. Практика за майбутнім профілем роботи : метод. рек. для студ. IV курсу 
ф-ту заоч. навч. та післядипломної підготовки з спец. "Фізична 
реабілітація" / Радзієвська М. П., Радзієвський П. О., Воробьйов М. І. – 
К., 2004. – 19 с.* 

114. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для спец. 6.030103 
"Практична психологія" / Радзієвський П. О., Гацко О. В.,  Зеленюк  О. 
В. – К. : [Київ.  ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 40 с.  

115. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для спец. 6.020302 
"Історія" / Радзієвський П. О., Гацко О. В.,  Зеленюк О. В. – К. : [Київ.  
ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 41 с.  

116. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для спец. 6.010106 
"Соціальна педагогіка" / Радзієвський П. О., Гацко О. В., Зеленюк О. 
В. – К. : [Київ.  ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 42 с.  

117. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для спец. 6.010102 
"Початкова освіта" / Радзієвський П. О., Гацко О. В.,  Зеленюк О. В. – 
К. : [Київ.  ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 40 с.  

118. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для всіх спец. 
6.020303 "Філологія (англійська мова та література)" / Радзієвський П. 
О., Гацко О. В., Зеленюк О. В. – К. : [Київ.  ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. 
– 34 с.  

119. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для спец. 6.020204 
"Музичне мистецтво" / Радзієвський П. О., Гацко О. В., Зеленюк О. В. 
– К. : [Київ.  ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 44 с. 
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120. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для спец. 6.010101 
"Дошкільна освіта" /Радзієвський П. О., Гацко О. В., Зеленюк О. В. – 
К. : [Київ.  ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 41 с.  

121. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для спец. 6.040302 
"Інформатика" /Радзієвський П. О., Гацко О. В., Зеленюк О. В. – К. : 
[Київ.  ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 40 с.  

122. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для спец.  
6.020207 "Дизайн" /Радзієвський П. О., Гацко О. В., Зеленюк О. В. – К. 
: [Київ.  ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 36 с.  

123. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для  спец. 
6.020205 "Образотворче мистецтво" /Радзієвський П. О., Гацко О. В.,  
Зеленюк О. В. – К. : [Київ.  ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 41с.  

124. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для  напр. підгот. 
6.010106 "Соціальна педагогіка" / Радзієвський П. О., Гацко О. В., Корж 
Є. М. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 44 с.  

125. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для  напр. підгот. 
6.030103 "Практична психологія" / Радзієвський П. О., Гацко О. В.,  
Корж  Є. М. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 44 с.  

126. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для  напр. підгот. 
6.010102 "Початкова освіта" / Радзієвський П. О., Гацко О. В. – К. : 
[Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 42 с.  

127. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для  напр. підгот. 
6.010101 "Дошкільна освіта" /Радзієвський П. О., Гацко О. В. – К. : 
[Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 42 с.  

128. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для  напр. підгот. 
6.020207 "Дизайн" /Радзієвський П. О., Гацко О. В. – К. : [Київ. ун-т 
ім. Б. Грінченка], 2010. – 41 с.  

129. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для  напр. підгот. 
6.020204 "Музичне мистецтво" /Радзієвський П. О., Гацко О. В. – К. : 
[Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 45 с.  

130. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для  напр. підгот. 
6.020205 "Образотворче мистецтво"  /Радзієвський П. О., О. В. Гацко. 
– К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 42 с.  

131. Фізичне виховання : робоча програма навч. дисципліни для  напр. 
підгот. 6.040302 "Інформатика" / Радзієвський П. О., Гацко О. В.,  
Іванько В. В. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 42 с. 

132. Фізичне виховання : робоча прогр. навч. дисципліни для  напр. підгот. 
6.020302 "Історія" / Радзієвський П. О., Гацко О. В., Іванько В. В. – К. 
: [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. – 44 с. 
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Розділ IV.  Наукова школа вченого 
 

Кандидат наук 
 

133. Диба Т. Г. Ефективність використання інтервального гіпоксичного 
тренування в легкоатлетів-бігунів при спортивних навантаженнях 
анаеробної  гліколітичної спрямованості: дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.01 / Диба Тетяна 
Григорівна ; Нац.  ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2002. – 
197 с.  

134. Диба Т. Г. Ефективність використання інтервального гіпоксичного 
тренування в легкоатлетів-бігунів при спортивних навантаженнях 
анаеробної  гліколітичної спрямованості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фізичного виховання і спорту : спец. 
24.00.01 "Олімпійський і  професійний спорт"/ Т. Г. Диба ; Нац. ун-т 
фіз. виховання і спорту України. – К., 2002. – 20 с. – (Укр. та рос. 
мовами) 
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Розділ V. Фотогалерея П.О. Радзієвського 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра фізичного виховання Київського університету імені  Бориса Грінченка, 
директор Гуманітарного інституту О.Є.Бондарєва.  

Відкриття басейну, 2010 р. 

З колегами кафедри фізичного виховання  
Київського університету імені  Бориса Грінченка.  

Травень, 2010 р. 
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У творчих дискусіях з колегами 

Участь у роботі державної атестаційної комісії 
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З колегою – завідувачем кафедри теорії і методики фізичної культури та 
спортивної майстерності, доцентом, канд. наук з фізичного виховання та спорту   

Гуманітарного Інституту Тетяною Григорівною Дибою 

З професором, докт. філол. наук  Оленою Євгенівною Бондаревою та 
професором, докт. філол. наук  Оленою Володимирівною Єременко 
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З дружиною Марією Петрівною 

 День фізичної культури  та спорту 
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У колі польських колег 
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З професором, докт. пед. Наук  Іриною Михайлівною Медведєвою та   
Олімпійською чемпіонкою з фігурного катання Оксаною Баюл 

 

З багаторазовим чемпіоном Європи та Світу з плавання Олегом Лісогором 
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Справжні друзі: канд. пед. наук, доцент, майстер спорту з гімнастики А. А. Єретик 
та  майстер спорту міжнародного класу з гандболу М.С. Косік. 

З першим завідувачем кафедри теорії та методики фізичного виховання 
Київського університету імені  Бориса Грінченка доцентом, канд. пед. наук  

Василем Вікторовичем Фойгтом 
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 Майстер-клас із масажу 

Заняття з масажу 
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Вступні фахові випробування з фізичної культури 

У дружньому родинному колі 


