ЛНУ
1) Курило В. С. Стандарт із забезпечення якості освіти в Луганському
національному університеті імені Тараса Шевченка / В. С. Курило,
С. В. Савченко, М. А. Семенов, Д. В. Ужченко ; Держ. закл. «Луган.
нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ
імені Тараса Шевченка», 2014. – 32 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1568
2) Методичні рекомендації до практичних робіт з Фітотоксикології для
студентів 2 курсу спеціальності біологія / Укладач Ю. В. Гаврилюк. –
Старобільськ, 2017. – 20 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1577
Саєнко
Статті
1) Саенко В. Г. Распределение финансовых средств в системе спортивных
видов восточных единоборств / В. Г. Саенко // Матеріали за 7-а
Междунар. науч. практ. конф. «Achievement of high school». – Том 29.
Съвременнни технологии на информации. Физическа культура и спорт.
– София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 38 – 41.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1516
2) Дубовой А. В. Оздоровительное влияние силовых упражнений на
ученическую и студенческую молодежь / А. В. Дубовой, В. Г. Саенко //
Найновите научни постижения : Матер.за 9-а междунар. науч. практ.
конф. - Том 17. Лекарство. Физическа култура и спорт. – София : "Бял
ГРАД-БГ", 2013. – С. 70 – 75.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1517
3) Саєнко В. Г. Вплив основних тренувальних вправ на ефективність
демонстрації змагальних результатів кваліфікованих пауерліфтерівважковаговиків / В. Г. Саєнко, О. В. Дубовой // Фізична культура,
спорт та здоров’я нації : зб. наук.праць / Вінницький держ. педагогіч.
ун-т імені Михайла Коцюбинського ; гол. ред. В. М. Костюкевич. –
Вінниця : ТОВ «Планер», 2015. – Вип. 19, Т. 2. – С. 354 – 358.
В статті висвітлено матеріал з результатами педагогічного дослідження
ступеня впливу основних тренувальних вправ кваліфікованих
пауерліфтерів-важковаговиків на ефективність демонстрації їх
змагальних результатів. У дослідженнях прийняло участь сім
кваліфікованих спортсменів вагової категорії до 120 кілограмів.

Визначено результати в основних тренувальних вправах з обтяженнями
спортсменівважковаговиків високої кваліфікації, які спеціалізуються з
пауерліфтингу. Встановлено ступені впливу основних тренувальних
вправ з обтяженнями на змагальні результати кваліфікованих
пауерліфтерів-важковаговиків.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1518
4) Саєнко В. Г. Порівняння показників спеціальної ударної витривалості
каратистів легкої та важкої вагової категорії / В. Г. Саєнко, С. О.
Гетьманський // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : Зб.
наук.праць. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Вип. 14. – C. 109 – 116.
В роботі розглянуті основні характеристики систем національного
рейтингу в бадмінтоні різних країн світу. Використано дані анкетного
опитування бадмінтоністів та тренерів з дев’яти країн. Виявлено
переваги та недоліки національних систем підрахунку рейтингу.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1519
5) Саєнко В. Г. Прояв рухових якостей у тхеквондистів різної кваліфікації
/ В. Г. Саєнко, С. В. Мішельман // Фізична культура, спорт та здоров’я
нації : Зб. наук.праць. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – Вип. 12, Т. 2. – C. 220
– 225.
У статті наводяться дані статистично значущих оптимальних
параметрів фізичної підготовленості тхеквондистів кожної спортивної
розрядної групи. Отримані кількісні дані можуть служити орієнтиром
рівня розвитку основних рухових якостей тхеквондистів на етапах
багаторічного спортивного вдосконалювання від третього розряду до
майстра спорту.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1520
6) Саєнко В. Г. Градієнт ефективності завдавання одиничного удару
рукою у каратистів різної кваліфікації / В. Г. Саєнко // Спортивний
вісник Придніпров’я : Зб. наук. праць. – Д. : ДДІФКіС, 2010. – № 1. – С.
72 – 74.
В статті наводяться показники градієнта ефективності завдавання
одиничного удару рукою у спортсменів різної кваліфікації вагової
категорії до 80 кілограмів, які спеціалізуються з кіокушинкай карате.
Отримані кількісні дані можуть використовуватися при побудові і
контролі тренувального процесу спортсменів в контактному карате та
інших бойових єдиноборствах в залежності від їх кваліфікації та
вагової категорії.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1521

7) Саєнко В. Г. Максимальна сила поодинокого удару рукою у каратистівважковаговиків / В. Г. Саєнко // Спортивний вісник Придніпров’я : Зб.
наук.праць. – Д. : ДДІФКіС, 2008. – № 1. – С. 79 – 82.
Выявление показателей максимальной силы одиночного удара рукой у
спортсменов различной квалификации весовой категории свыше 90
килограмм, специализирующихся в киокушинкай каратэ.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1522
8) Саєнко В. Г. Оцінка рівня розвитку фізичних якостей тхекводистів
високої кваліфікації / В. Г. Саєнко, С. В. Мішельман // Спортивний
вісник Придніпров’я : Зб. наук. праць. – Д. : ДДІФКіС, 2010. – № 6. – С.
58 – 60.
Виявлено параметри рівня розвитку фізичних якостей тхеквондистів на
етапі підготовки до вищих спортивних досягнень. Статистично значущі
результати тхеквондистів зареєстровані у тестах: на бистроту, силу,
швидкісно-силові якості, координаційні здібності, гнучкість. Отримані
кількісні дані можуть використовуватися при побудові та контролі
тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації, які
спеціалізуються з тхеквондо ВТФ, та в інших бойових єдиноборствах.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1523
9) Саєнко В. Г. Біохімічний аналіз сечі пауерліфтерів високої кваліфікації
на тренувальних заняттях та змаганнях / В. Г. Саєнко, О. В. Дубовой, В.
В. Дубовой // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у
сучасному суспільстві : зб. наук.пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі
Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк :
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 2 (30). – С. 155 –
159.
В умовах жорсткої конкуренції для пауерліфтерів високої кваліфікації
розширення засобів контролю тренувального процесу є особливо
важливим, бо це сприяє збільшенню ефективності в підготовці
спортсменів і, як наслідок, – підвищенню їх результативності. Завдання
роботи – визначення показників біохімічного аналізу сечі
пауерліфтерів високої кваліфікації на тренувальних заняттях та
змаганнях. Проведено біохімічний аналіз сечі пауерліфтерів високої
кваліфікації на тренувальних заняттях та змаганнях за показниками
уробіліногену, глюкози, білірубіну, кетонів (ацетоуксусної кислоти),
питомої маси, крові, pH, білка, нітритів, лейкоцитів та аскорбінової
кислоти. Установлено, що в пауерліфтерів високої кваліфікації при
виконанні значного тренувального навантаження й перенесення
змагальних перевантажень у сечі можуть з’являтися хімічні речовини,

не характерні для норми, які в процесі поступового або повного
відновлення організму зникають.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1530
10)
Саєнко В. Г. Швидкісно-силова підготовленість боксерів на етапі
підготовки до вищих спортивних досягнень / В. Г. Саєнко, С. О. Лохно
// Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві
: зб. наук. праць Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк :
Волин.нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2012. – № 3 (19). – С. 372 – 375.
На етапі підготовки до вищих спортивних досягнень дослідження
оптимальних параметрів швидкісно-силової підготовленості боксерів є
важливим, тому як здійснюється різке зростання змагальної практики,
асумарні величини обсягу та інтенсивності тренувальної роботи
досягають максимуму. Завдання роботи – визначити оптимальні
параметри швидкісно-силової підготовленості боксерів на етапі
підготовки до вищих спортивних досягнень. Досліджено статистично
значущі показники швидкісно-силової підготовленості боксерів.
Отримані кількісні дані можуть використовуватися при побудові та
контролі тренувального процесу спортсменів на етапі підготовки до
вищих спортивних досягнень, які спеціалізуються з боксу, та в інших
бойових єдиноборствах.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1531
11)
Саєнко В. Г. Самовиживання населення та податковоздатність
промисловорозвиненого регіону / В. Г. Саєнко // Финансы, учет, банки
: Сб. науч. трудов / Под общ.ред. д.э.н., проф. П.В. Егорова. – Донецк :
ДонНУ, 2001. – Вып. 6. - С. 310 – 313.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1535
12)
Максименко Г. М. Показники взаємозв’язку силової і технічної
підготовленості каратистів високої кваліфікації / Г. М. Максименко,
В. Г. Саєнко // Теорія і практика фізичного виховання : наук.-практ.
журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – № 1. – С. 462 – 467.
На підставі проведених досліджень в статті наведено параметри
розвитку сили основних м’язових груп і кількісних показників сили
ударів рукою, на які слід орієнтуватись каратистам високої кваліфікації
на етапі підготовки до вищих спортивних досягнень, та виявлена їх
щільність взаємозв’язку.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1536
13)
Саєнко В. Г. Тривалість виконання технічних комбінацій ударних
прийомів каратистів високої кваліфікації / В. Г. Саєнко // Теорія і
практика фізичного виховання : наук.-метод. журнал : Матер. II

Міжнар. наук.-практ. конф. „Здоров’я і освіта : проблеми та
перспективи”. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – № 1, Т. 1. – С. 301 – 305.
Досліджено показники тривалості виконання технічних комбінацій
ударних
прийомів
спортсменів
високої
кваліфікації,
які
спеціалізуються з кіокушинкай карате. Отримані кількісні дані можуть
використовуватися при побудові і контролі тренувального процесу
спортсменів різної кваліфікації в контактному карате та інших бойових
єдиноборствах.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1537
14)
Саєнко В. Г. Дослідження показників фізичного стану
студентської молоді та висококваліфікованих каратистів / В. Г. Саєнко
// Теорія і практика фізичного виховання : наук.-метод. журнал. –
Донецьк : ДонНУ, 2011. – № 3. – С. 209 – 214.
Наведено дані статистично значущих показників, які відображають
фізичний стан студентської молоді та висококваліфікованих каратистів
та проведено їх співставлення. Показано характеристики: маса і
довжина тіла, вік, частота серцевих скорочень, артеріальний тиск та
індекс фізичного стану за методикою Є.А. Пирогової. Доведено
взаємозв’язок між багаторічним процесом спортивного вдосконалення
каратистів та покращенням фізіологічних характеристик фізичного
стану їх організму.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1538
15)
Саєнко В. Г. Показники рівня розвитку силових і швидкісносилових якостей юних спортсменів, які спеціалізуються з кіокушинкай
карате / В. Г. Саєнко, О. В. Мельниченко // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий
журнал. – Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2009. – № 10. – С. 188 – 190.
Досліджені параметри рівня розвитку силових і швидкісносилових
якостей юних каратистів, що забезпечують підвищення спортивної
майстерності. Отримані кількісні дані можуть використовуватися при
побудові та контролі тренувального процесу юних спортсменів, які
спеціалізуються з кіокушинкай карате, та в інших бойових
єдиноборствах. Статистично значимі розбіжності зареєстровані між
показниками груп каратистів без розряду, 3 і 2 розряду у всіх
контрольних випробуваннях. Силові якості: динамометрія м’язів
сильнішої кисті, вис на зігнутих руках, згинання і розгинання рук в
упорі лежачи, піднімання тулуба із положення лежачи протягом 30 с.
Швидкісносилові якості: стрибки у довжину й у висоту з місця,

метання набивного м’яча масою 2 кг знизу вперед, стрибки через
скакалку.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1539
16)
Дубовой В. В. Розподілення тренувальних навантажень за
періодами річного циклу підготовки пауерліфтерів високої кваліфікації
/ В. Г. Саєнко, В. В. Дубовой // Теорія і практика фізичного виховання :
наук.-метод. журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – № 1. – С. 87 – 96.
Експериментально
перевірено
ефективність
застосування
запропонованого розподілення основних і допоміжних тренувальних
навантажень в окремих періодах річної підготовки пауерліфтерів
високої кваліфікації. Це забезпечує оптимальну працездатність та
прогрес результатів спортсменів. На етапі максимальної реалізації
індивідуальних
можливостей
для
пауерліфтерів
визначено
найефективніше
розподілення
тренувальних
навантажень
у
підготовчому періоді – 60% основних і 40% допоміжних засобів, в
змагальному – 70% основних і 30% допоміжних, в перехідному – 50%
основних і 50% допоміжних.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1540
17)
Саєнко В. Г. Педагогічні та філософські аспекти підготовки у
східних єдиноборствах / В. Г. Саєнко // Вісник Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки)
: Зб. наук. праць. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010.
– № 15. – С. 74 – 79.
В статті проаналізовано культурні традиції бойових мистецтв Сходу й
спортивних видів боротьби Європи, введення правил і регламенту на
змаганнях у новостворених видах, розкриті педагогічні та філософські
аспекти підготовки у східних єдиноборствах. Доведено необхідність в
розширенні на Україні освітніх структур цілеспрямованої та системної
підготовки фахівців з єдиноборств. Виявлені положення можуть бути
застосовані у підготовці учнів різних вікових груп на всіх етапах
багаторічного спортивного вдосконалювання.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1541
18)
Саєнко В. Г. Важливість створення секцій східних єдиноборств в
закладах загальної середньої освіти / В. Г. Саєнко // Вісник
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
(педагогічні науки) : Зб. наук. праць. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені
Тараса Шевченка”, 2010. – № 17. – С. 206 – 211.
В статті доводиться важливість створення секцій східних єдиноборств
в закладах загальної середньої освіти завдяки яким виконується ряд

суспільно необхідних завдань: оздоровча, виховна, спортивна, освітня
та ін. Наведено актуальні доводи, переваги й зацікавленість створення
секцій для держави, населення, комерційних структур, організацій
фізичного виховання й спорту, органів місцевого самоврядування,
внутрішніх справ і служб безпеки. Розкрито значимість застосування
зусиль різних сфер діяльності в сприянні розвитку інфраструктури й
іміджу Луганського регіону.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1542
19)
Саенко В. Г. Самосовершенствование человека посредством
занятий восточными единоборствами в современных условиях
развития общества / В. Г. Саенко // Materialy VI mezinarodni vedeckoprakticka conference «Zpravy vedecke ideje – 2010». – Dil 16. Moderni
informancni technologie. Matematika. Vystavba a architektura. Telovychova
a sport : Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2010. – S.
80 – 83.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1543
20)
Саєнко В. Г. Філософський зміст залу для занять східними
єдиноборствами та його нормативно-гігієнічні вимоги / В. Г. Саєнко //
Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka conference «Predni vedecke
novinky – 2012». – Dil 11. Technicke vedy. Telovychova a sport : Praha.
Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2012. – S. 82 – 85.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1544
21)
Саенко В. Г. Оценка подготовленности спортсменов
международного уровня к поединкам по киокушинкай каратэ /
В. Г. Саенко // Международный научный альманах. – 2016. – № 1. –
С. 23 – 25.
Проведен анализ базовой теории в направлении выявления
объективных
характеристик
подготовленности
спортсменов.
Определены
отличия
в
трактовке
характеристик
сторон
подготовленности спортсменов отечественных и зарубежных
специалистов. Установлен комплекс характеристик, который
рекомендуется авторами применять в спортивных единоборствах.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1545
22)
Бычков А. Н. Статистика командных достижений на
экипировочных чемпионатах Европы по пауэрлифтингу 2011-2015
годов / А. Н. Бычков, В. Г. Саенко, А. Ю. Бычкова // Особенности
организации физкультурно-оздоровительной деятельности в вузах на
современном этапе социально-политического развития России :в 3 т.:

матер. Междунар. науч.-метод. конф. – Уфа : Изд-во УГНТУ, 2016. – Т.
3. Статистика спортивных достижений. – С. 32 – 37.
В статье рассматриваются результаты исследования статистики
командных достижений на экипировочных чемпионатах Европы по
пауэрлифтингу 2011-2015 годов. Результаты, полученные в ходе
исследования, позволяют сделать вывод о том, что за пятилетний
период наблюдается стабильное выступление с высокими результатами
команды спортсменов из Украины, волнообразная нестабильность
результатов пауэрлифтеров Польши, нарастающий прогресс команды
силовых троеборцев России, стремительный прогресс спортсменов
Норвегии и противоположная ситуация у команды пауэрлифтеров
Франции.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1546
23)
Саенко В. Г. Планирование значимых спортивных мероприятий в
киокушинкай
каратэ
на
различных
этапах
многолетнего
совершенствования / В. Г. Саенко // Инновационные фитнестехнологии в физическом воспитании и спорте детей и подростков :
матер. Всерос. науч.-практ. конф. – Тула : Изд-во Тул. гос. пед. ун-та
им. Л. Н. Толстого, 2013. – С. 83 – 86.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1547
24)
Папаіка О. О. Організаційні умови застосування сучасних
механізмів управління освітою / О. О. Папаіка, В. Г. Саєнко, Г. В.
Толчєва // Вісник Донецького державного університету економіки і
торгівлі ім. М. Туган-Барановського : Зб. наук.праць. – Донецьк :
ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2006. – № 3 (31). – С. 126 – 132.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1548
25)
Саєнко В. Г. Параметри розвитку координаційних здібностей
каратистів різної кваліфікації / В. Г. Саєнко, С. А. Мутін // Сучасні
проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України :
Матер. XI Всеукраїн. наук.-практ. конф. молодих учених з міжнар.
участю : у 2 т. / Відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза. – Суми :
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Т. 2. – С. 354 – 358.
Досліджено параметри координаційних здібностей у каратистів
кваліфікацією від 3 розряду до майстра спорту, що забезпечують
підвищення спортивної майстерності. Отримані кількісні дані можуть
використовуватися при побудові та контролі тренувального процесу
спортсменів різної кваліфікації в кіокушинкай карате, та в інших
споріднених бойових єдиноборствах. Визначення рівня розвитку

координації
каратистів
здійснювалось
за
різними
видами
координаційних здібностей.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1549
26)
Саенко В. Г. Показатели уровня развития физических качеств
юных спортсменов, специализирующихся в тхэквондо ВТФ /
В. Г. Саенко, В. Н. Теплый // Инновационные решения актуальных
проблем физической культуры и спортивной тренировки : Междунар.
сб. науч. ст. ; под. общ. ред. Е. П. Врублевского. – Смоленск :
СГАФКСТ, 2009. – С. 434 – 438.
Выявлены параметры уровня развития физических качеств юных
тхэквондистов, обеспечивающих повышение спортивного мастерства.
Полученные количественные данные могут использоваться при
построении и контроле тренировочного процесса юных спортсменов,
специализирующихся в тхэквондо ВТФ и других боевых
единоборствах.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1550
27)
Саєнко В. Г. Динаміка прояву різних сторін підготовленості
єдиноборців впродовж багаторічного спортивного вдосконалювання /
В. Г. Саєнко // Проблеми сучасної педагогічної освіти : Зб. статей. –
Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 45. – Ч. 2. – С. 293 – 298. - (Сер.:
Педагогіка і психологія).
Стаття присвячена аналізу динаміки прояву різних сторін
підготовленості єдиноборців впродовж багаторічного спортивного
вдосконалювання. Визначено певні межі прояву характеристик
фізичної, технічної та психологічної підготовленості спортсменів, які
спеціалізуються зі східних єдиноборств для окремих етапів, на які
можна орієнтуватись при плануванні тренувального навантаження.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1551
28)
Дубовой А. В. Применение программ физической культуры и
спорта в региональных учебных заведениях / А. В. Дубовой,
В. Г. Саенко // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka conference
«Dny vedy – 2013». – Dil 36. Technicke vedy. Telovychova a sport : Praha.
Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2013. – S. 75 – 79.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1552
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Саєнко В. Г. Застосування східних систем фізичного виховання в
сучасному слов’янському суспільстві / В. Г. Саєнко, О. С. Васільєва //
Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного
знання у сучасному інформаційному просторі : національний та
інтернаціональний аспекти : Зб. наук. праць / За заг. ред. к.філос.н.

М.А. Журби. – Ч. III. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. –
С. 309 – 313.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1553
30)
Саенко В. Г. Основные задания организации секций по хортингу
в общеобразовательном учебном заведении / В. Г. Саенко //
Актуальные проблемы экологии и здоровья человека : Матер.
междунар. наук.-практ. конф. – Череповец : ФГБОУ ВПО ЧГУ, 2013. –
С. 243 – 245.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1554
31)
Саенко В. Г. Организация тренировочных занятий в
пауэрлифтинге с юными спортсменами / В. Г. Саенко // Актуальные
проблемы экологии и здоровья человека: матер. II Междунар. науч.практ. конф. – Череповец : ФГБОУ ВПО ЧГУ, 2014. – С. 169 – 174.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1555
32)
Саенко В. Г. Рекреационный туризм в форме занятий восточными
единоборствами / В. Г. Саенко // Актуальные проблемы экологии и
здоровья человека : Матер. III Междунар. науч.-практ. конф. –
Череповец : ФГБОУ ВПО ЧГУ, 2015. – С. 220 – 224.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1556
33)
Саенко В. Г. Соотношение физических качеств высококвалифицированных каратистов различных весовых категорий для
реализации технических приемов в соревновательных поединках /
В. Г. Саенко // Физическая культура, спорт, туризм : Сб. матер. Всерос.
науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Пермь : Астер, 2015. –
С. 293 – 296.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1557
34)
Саенко В. Г. Влияние психофизиологических характеристик
высококвалифицированных каратистов-легковесов на эффективность
реализации ударных приемов ногой в средний уровень противника /
В. Г. Саенко // Психолого-педагогические и физиологические аспекты
построения физкультурно-оздоровительных программ и обеспечение
их безопасности : Сб. матер. II междунар. науч. конф. – Ростов-на-Дону
: Издательство Южного федерального университета, 2015. – С. 158 –
167.
В статье раскрывается материал по установлению взаимосвязи
психофизиологических характеристик высококвалифицированных
каратистов-легковесов и реализации ними ударных приемов ногой в
средний уровень противника. Группу испытуемых составляли 30
мастеров спорта и мастеров спорта международного класса по каратэ

легкой весовой категории – до 70 килограммов. Диагностика
психофизиологических характеристик каратистов проводилась с
использованием компьютерной системы «Диагност-1», тестирование
показателей градиента эффективности ударной техники в каратэ –
электронного прибора «спудерг-9».установлено, что у каратистов
высокой квалификации легкой весовой категории, чем выше
показатели силы нервных процессов при переработке информации в
навязанном ритме, тем надежнее в соревновательном поединке
осуществляется реализация ними ударных приемов ногой с
максимальной силой и ускорением. наличие оптимального уровня
функциональной подвижности нервных процессов при переработке
информации
в
навязанном
ритме
и
среднего
значения
опережающих/запаздывающих отклонений лучшей попытки дает
возможность проведения бойцами быстрых атакующих действий,
выполнять удары на опережение технико-тактических действий
соперника, реализовывать как контратаку.
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Саенко В. Г. Взаимосвязь показателей подвижности плечевого
сустава и силы удара локтем сбоку у каратистов высокой
квалификации / В. Г. Саенко // Модернизация физического воспитания
и спорта в Российской Федерации : Сб. матер. Российской науч.-практ.
конф. с междунар. участием / Под ред. В. М. Баршая, С. Н. Литвиненко.
– Ростов-на-Дону : Изд-во ЮФУ, 2010. – С. 265 – 269.
На основе проведенных исследований в статье приведены параметры
развития подвижности плечевого сустава и количественных
показателей силы нанесения одиночного удара локтем сбоку
сильнейшей рукой в средний уровень на которые необходимо
ориентироваться каратистам всех четырех весовых категорий высокой
квалификации на этапе подготовки к высшим спортивным
достижениям, а также выявлена степень их взаимосвязи.
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Саенко В. Г. Успешность сдачи квалификационного экзамена в
киокушинкай каратэ в процессе многолетнего совершенствования от
новичка до мастера / В. Г. Саенко // Психолого-педагогічні та медикобіологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті :
Матер. II Міжнар. електр. наук.-практ. конф. – Одеса : Видавець Букаєв
Вадим Вікторович, 2011. – С. 122 – 125.
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Г.
Динамика
успешного
прохождения
квалификационного
экзамена
каратистов
в
процессе
совершенствования от новичка до мастера / В. Г. Саенко //
Современное состояние и пути развития системы повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров : Матер. наук.практ. конф. – Минск : БГУФК, 2011. – С. 60 – 63.
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Kuśnierz С. Надання переваги польськими старшокласниками на
уроках фізичної культури конкретному виду спорту / C. Kuśnierz, V.
Saienko // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті
євроінтеграційного поступу : Матер. II Міжнар. наук.-практ. конф. –
Луцьк : ЛІРоЛ, 2016. – С. 186 – 188.
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Saienko V. Фізична активність польських гімназистів сільської
місцевості в позаурочний час / C. Kuśnierz, V. Saienko // Актуальні
проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного
поступу : Матер. II Міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : ЛІРоЛ, 2016. –
С. 184 – 186.
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Саенко В. Г. Педагогическое восприятие сущностной
особенности киокушинкай каратэ / В. Г. Саенко // Materialy VI
Miedzynarodowej naukowi-praktycznej koferencji «Nauka i wyksztaicenie
bez granic – 2010» Volume 20. Medycyna. Chemia i chemiczne
technologie. Fizyczna kultura i sport. : Przemysl. Nauka i studia, 2010. – Str.
83 – 89.
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Саєнко В. Г. Перебивання єдиноборцями твердих предметів / В.
Г. Саєнко // MaterialyVIIIMiedzynarodowejnaukowi-praktycznejkoferencji
«Wschodniepartnerstwo – 2012» Volume 12. Matematyka. Fizyka.
Nowoczesne informacyjne technologie. Techniczne nauki. Fizyczna kultura
i sport. : Przemysl. Nauka i studia, 2012. – Str. 83 – 87.
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1565
42)
Гончаров С. М. Тактика поединка в тхэквондо / С. М. Гончаров,
В. Г. Саенко // Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та
валеології : Зб. наук. праць I Всеукраїн. наук.-практ. конф. – Кременчук
: КДПУ, 2008. – С. 83 – 89.
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Саєнко В. Г. Трансформація прийомів бойових єдиноборств у
сучасний вид фітнесу тай-бо / В. Г. Саєнко, С. М. Іванчикова //
Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології : Зб.
наук. праць Всеукраїн. наук.-практ. конф. – Кременчук : КДУ, 2010. –
С. 176 – 182.
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українських спортсменів / В. Г. Саєнко, В. О. Копилов, М. О.
Гурмаженко // Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та
валеології : Зб. наук. праць Всеукраїн. наук.-практ. конф. – Кременчук :
КДУ, 2010. – С. 182 – 188.
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кіокушинкай карате / В. Г. Саєнко // Молода спортивна наука України :
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