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Біобібліографічний покажчик «Стеценко Анатолій Іванович» 
виходить у серії «Бібліографія вчених Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького» з 
нагоди 60-річчя від дня народження науковця. Матеріал 
видання інформує науковий загал про здобутки А. І. Стеценка в 
царині фізичної культури та спорту. 

Матеріал покажчика складається з основної та довідкової 
частин і його систематизовано в таких структурних частинах: 

 Велика людина з відкритим серцем.
 Основні дати життя і діяльності.
 Хронологічний покажчик друкованих праць.
 Основні курси викладання.
 Наукове керівництво у захисті дисертацій.
 Видання за рецензуванням.
 Офіційне опонування.
 Матеріали про А. І. Стеценка.
 Бібліографічний профіль в науково-метричній системі

Google Scolar. 
 Іменний покажчик.
 Список умовних скорочень.
 Annotation.
У списку друкованих праць ювіляра найзначиміші з них

виділені напівжирним шрифтом. Бібліографічний опис та 
скорочення слів здійснено у відповідності з чинними 
Державними стандартами України : ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги 
та правила складання. Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи», ДСТУ 3582 — 97 
«Інформація і документація. Скорочення слів в українській мові 
у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила». 
Висловлюємо вдячність Анатолію Івановичу за надання списку 
друкованих праць та інших матеріалів. 

Сподіваємося, що це видання стане в пригоді науковцям, 
викладачам, студентам і всім, хто цікавиться персоналіями 
дослідників науки в галузі фізичної культури та спорту. 
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«Велика людина з відкритим серцем» — так можна описати 

сучасного велетня, відомого викладача Навчально-наукового 
інституту фізичної культури, спорту та здоров’я Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького, 
Анатолія Івановича Стеценка. Важко переоцінити внесок цієї 
людини в розвиток наукової діяльності, сучасного пауерліф-
тингу. Ціла плеяда відомих спортсменів та викладачів вийшла 
з-під могутнього «крила» майстра. 

А починалося все в невеличкому містечку Шепетівка, що на 
Хмельниччині, де в 1977 році Анатолій Іванович отримав техні-
чну спеціальність, зовсім не пов`язану зі спортом. Наладчик вер-
статів з програмним управлінням — саме з цієї професії розпо-
чав свою трудову діяльність майбутній викладач. Можливо, доля 
склалася б зовсім інакше, але любов до спорту привела його в 
зовсім інший світ. У 1983 р. він закінчив Дніпропетровський 
державний інститут фізичної культури та спорту і отримав ква-
ліфікацію викладача фізичного виховання. А далі (з 1983 по 
1985 рік) була строкова служба в лавах Збройних сил, де моло-
дий і перспективний хлопець також не припиняв тренувань з 
легкої атлетики. Після демобілізації, з 1985 по 1986 рік, він успі-
шно працював тренером-викладачем з легкої атлетики ДЮСШ 
Черкаської облради ДСТ «Буревісник». Талановита молодь зав-
жди була в пошані: від 1986 р. Анатолій Іванович працює у Чер-
каському державному педагогічному інституті (з 1995 р. — Чер-
каський державний університет імені Богдана Хмельницького, з 
2003 р. — Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького) на кафедрі спортивних дисциплін, обіймаючи 
посади: викладача, доцента, старшого наукового співробітника, 
професора. Він підготував декілька кандидатів наук, величезну 
кількість наукових і методичних публікацій, став Заслуженим 
тренером України. Суттєвий внесок був зроблений ним в розви-
ток спортивної бази інституту (обладнаний тренажерний зал). 
Організаційний талант Анатолія Івановича особливо яскраво 
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виявився під час проведення спортивних змагань міжнародного 
рівня, а також під час проведення наукових конференцій. Цей 
шлях не був простим, але подолати його допомагала підтримка 
друзів, наставників та учнів. 

Дев’яності роки були часом розквіту українського пауерліф-
тингу. Цей спорт справжніх чоловіків завжди притягував до се-
бе і Анатолія Івановича. Саме тому, поряд із основною діяльніс-
тю, Анатолій Стеценко працював на посадах старшого тренера 
збірних команд з пауерліфтингу СРСР (1990 — 1991 рр.) та Ук-
раїни (1991 — 1993 рр.), обіймав посади члена ради (1991 — 
2012 рр.), віце-президента (2004 — 2008 рр.), Першого віце-
президента (2008 — 2012 рр.) Національної федерації пауерлі-
фтингу України. Крім вказаного, неодноразово обирався голо-
вою фізкультурно-спортивного активу м. Черкаси (2002 — 
2008 рр.), головою Черкаського обласного відділення олімпій-
ської академії України (з 2006 р.), членом виконкому Черкась-
кого обласного відділення Національного олімпійського комі-
тету України (з 2007 р.). Енергійність, прагнення  приносити 
максимум користі улюбленій справі та людям, які поруч, нади-
хнула його обіймати посаду в Міжнародній федерації пауерліф-
тингу. Він став реєстратором рекордів світу ( 2009 р.) та членом 
Технічного комітету (2010 р.). 

Анатолій Іванович підготував 15 майстрів спорту і майстрів 
спорту міжнародного класу, серед яких чемпіони і призери чем-
піонатів світу та Європи. Організував і провів у м. Черкаси 
5 чемпіонатів світу та Європи з пауерліфтингу, у такий спосіб, 
надаючи можливість широким верстам населення познайоми-
тися з цим чудовим видом спорту. Від 1997 р. — суддя першої 
міжнародної категорії з пауерліфтингу. 

Своїх учнів він завжди надихає власним прикладом. Навіть 
сьогодні, маючи шляхетне сиве чоло, він залишається справж-
нім взірцем для молоді. Для цього досить ознайомитися з ці-
лим списком регалій та перемог: багаторазовий переможець 
змагань з легкої атлетики, переможець Всеєвропейських ігор 
серед ветеранів (2008, Мальме, Швеція), срібний призер Всесві-
тніх ігор серед ветеранів (2009, Сідней, Австралія), чемпіон Єв-
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ропи серед ветеранів (2010, Ньїредьгаза, Угорщина), срібний 
призер Всесвітніх ігор серед ветеранів (2013, Турін, Італія). 

За роки роботи в ЧНУ має цілу низку наукових досягнень. 
Об'єктами наукових зацікавлень А. І. Стеценка є проблеми за-
гальної теорії спорту, система підготовки спортсменів високої 
кваліфікації, менеджмент у спорті, силова підготовка спортс-
менів. Є автором понад 60-ти наукових та навчально-
методичних праць, рецензував десятки кандидатських дисер-
тацій, підготував 4 кандидата наук з фізичного виховання і 
спорту та педагогіки. 

Революція Гідності не залишила байдужим Анатолія Івано-
вича. Як завжди, він займав активну громадську позицію, став 
членом координаційної ради ГО «Автомайдан-Черкаси» (з 
2014 р.). Нині Анатолій Іванович є головою профспілкового ко-
мітету Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького. Навчально-науковий Інститут фізичної куль-
тури, спорту та здоров’я, викладачі інших факультетів, ціла 
плеяда учнів та колег висловлюють свою щиру вдячність цій 
неординарній, талановитій людині. Поруч із ним завжди ціка-
во, весело, бо відчуття гумору, талант, енергійність та праце-
любність нашого майстра — надихають до подолання нових 
рубежів та звершень. 

Анатолій Іванович є одним із найбільш кваліфікованих ви-
кладачів інституту, прикладом відповідального відношення до 
справи. Ювілей цього справжнього чоловіка — чудова нагода 
віддячити йому за тепло душі, мудрі поради та відданість об-
раній справі. 

О. Ф. Артюшенко – 
кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри спортивних дисциплін 
ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького 
Г. Г. Данілов – 

майстер спорту України з пауерліфтингу, 
Голова ФПУ (IPF) у місті Черкаси 
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1958, 29 липня – народився в м. Шепетівка Хмельницької 
області. 

1965 — 1975 – навчався в Шепетівській школі. 
1977 – закінчив Хмельницький електромеханічний 

технікум за спеціальністю «наладчик 
верстатів з програмним управлінням». 

1977 — 1979 – працював на підприємствах м. Києва і 
м. Хмельницького. 

1983 – закінчив Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і спорту за 
спеціальністю «викладач фізичного 
виховання». 

1983 — 1985 – проходив службу у лавах Радянської армії. 
1985 — 1986 – працював тренером-викладачем з легкої 

атлетики ДЮСШ Черкаської облради 
ДСТ «Буревісник». 

1986 – працював викладачем у Черкаському 
державному педагогічному інституті (з 
1995 р. — Черкаський державний університет 
імені Богдана Хмельницького, з 2003 р. — 
Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького) на кафедрі 
спортивних дисциплін. 

1990 — 1993 – навчався в аспірантурі Черкаського 
державного педагогічного інституту. 

1990 — 1991 – працював на посадах старшого тренера 
збірних команд з пауерліфтингу СРСР. 

1991 — 1993 – працював на посадах старшого тренера 
збірних команд з пауерліфтингу України. 

1991 — 2004 – обіймав посаду члена ради Національної 
федерації пауерліфтингу України. 

1992 – переможець обласного огляду-конкурсу 
Черкаської облдержадміністрації в номінації 
«Кращий тренер року». 
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1997 – отримав категорію «суддя першої 
міжнародної категорії» з пауерліфтингу ФПУ 
(IPF). 

1998 – нагороджений почесною грамотою 
Державного комітету України з фізичної 
культури і спорту України. 

1999 – отримав звання «Заслужений тренер 
України». 

1999 – нагороджений почесною грамотою 
Черкаської обласної державної адміністрації. 

2000 – захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту на тему: «Побудова 
тренувального процесу в пауерліфтингу на 
етапі безпосередньої підготовки до змагань» у 
спеціалізованій вченій раді Національного 
університету фізичного виховання і спорту 
України. 

2000 – присвоєно вчене звання доцента. 
2002 — 2008 – обирався головою фізкультурно-

спортивного активу м. Черкаси. 
2003 – нагороджений почесною грамотою 

Міністерства освіти і науки України. 
2004 — 2008 – обіймав посаду Віце-президента 

Національної федерації пауерліфтингу 
України. 

2005 – нагороджений почесною грамотою 
Черкаської обласної ради. 

2006 – обирався головою Черкаського обласного 
відділення Олімпійської академії України. 

2006 – нагороджений почесною грамотою 
Черкаського міськвиконкому. 

2007 – обирався членом Виконкому Черкаського 
обласного відділення Національного 
олімпійського комітету України. 

2008 – переможець обласного огляду-конкурсу 
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
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Черкаської облдержадміністрації в номінації 
«Кращий спортсмен ветеранського руху». 

2008 – нагороджений почесною грамотою 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту. 

2008 – нагороджений почесною грамотою 
Черкаського міськвиконкому. 

2008 — 2012 – обіймав посаду Першого віце-президента 
Національної федерації пауерліфтингу 
України. 

2009 – обіймає посаду реєстратора рекордів світу в 
Міжнародній федерації пауерліфтингу. 

2009 – нагороджений Почесним знаком 
Міністерства освіти і науки України 
«Відмінник освіти». 

2009 – нагороджений орденом Українського 
народного посольства «За високий 
професіоналізм». 

2009 – нагороджений почесною грамотою 
Національного олімпійського комітету 
України. 

2010 – обирається членом Технічного комітету в 
Міжнародній федерації пауерліфтингу. 

2010 – нагороджений почесною грамотою 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту. 

2010 – нагороджений почесною грамотою 
Національного олімпійського комітету 
України. 

2012 – нагороджений медаллю Федерації 
пауерліфтингу України «За заслуги» І-го 
ступеню. 

2013 – оголошена подяка Олімпійської академії 
України. 

2013 – нагороджений почесною грамотою 
Всеукраїнської спілки громадських організацій 
«Асоціація ветеранів спорту України». 
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2014 – член координаційної ради ГО «Автомайдан-
Черкаси». 

2015 – нагороджений почесною грамотою 
Національного олімпійського комітету 
України. 

2015 – нагороджений медаллю Національного
олімпійського комітету України «За внесок в 
олімпійський рух». 

2015 – нагороджений Почесною відзнакою ректора
Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького. 

2016 – оголошено подяку Головного управління
Національної поліції в Черкаській області. 
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Стеценко А. І. Побудова тренувального процесу в 

пауерліфтингу на етапі безпосередньої підготовки до 
змагань : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : спец. 24.00.01 „Олімпійський та професійний 
спорт” / А. І. Стеценко. — Київ, 2000. — 19 с. 

 

 
Стеценко А. И. Построение тренировочного процесса в 

пауэрлифтинге на этапе непосредственной подготовки к 
соревнованиям : дис. … канд. наук по физ. воспитанию и 
спорта : 24.00.01 / А. И. Стеценко. — Киев, 2000. — 181 с. 
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1991 

 
1. Артюшенко А. Ф. Основы методики силовой подготовки в 

процессе физического воспитания : учебно-методическое 
пособие / А. Ф. Артюшенко, А. И. Стеценко, Б. П. Пангелов. — 
Переяслав-Хмельницкий, 1991. — 18 с. 

 
1993 

 
2. Давиденко I. М. Особливостi змiни нейродинамiчних 

показникiв пiд впливом занять пауерлiфтингом / 
І. М. Давиденко, В. С. Лизогуб, А. І. Стеценко // Адаптацiя 
учнiвської молодi до навчальних занять та фiзичних 
навантажень : тези доп. Всеукр. наук. конф. з фiзiологiї 
людини. — Черкаси, 1993. — С. 18. 

 
1994 

 
3. Програма з пауерлiфтингу для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ / 

А. І. Стеценко, В. Г. Олешко, О. Ф. Артюшенко, Б. Я. Левченко. —  
Київ, 1994. — 74 с. 

4. Стеценко А. И. Адаптация к физическим загрузкам и 
развитие спортивной формы в пауэрлифтинге / А. И. Стеценко, 
А. Ф. Артюшенко // Фiзична культура, спорт та здоров'я нацiї : 
матеріали Мiжнар. наук. конф. — Вiнниця, 1994. — С. 384–386. 

 
1995 

 
5. Артюшенко О. Ф. Атлетична підготовка : навч. посіб. 

для студ. ф-тів фіз. культури / О. Ф. Артюшенко, 
А. І. Стеценко, Б. П. Пангелов. — Переяслав-Хмельницький, 
1995. — 58 с. 
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6. Стеценко А. І. Вплив занять пауерлiфтингом на вищу
нервову дiяльнiсть / А. І. Стеценко // Особливості формування 
та становлення психофiзiологiчних функцiй в онтогенезi : 
матеріали Всеукр. наук. симпозiуму. — Київ ; Черкаси, 1995. — 
С. 84. 

7. Лизогуб В. С. Стан вищої нервової дiяльностi спортсменiв-
пауерлiфтерiв та представникiв iнших видiв спорту / 
В. С. Лизогуб, А. І. Стеценко // Особливості формування та 
становлення психофiзiологiчних функцiй в онтогенезi : 
матеріали Всеукр. наук. симпозіуму. — Київ ; Черкаси,  1995. — 
С. 46. 

1996 

8. Стеценко А. І. Теоретичні та методичні основи
спеціального тренування в пауерліфтингу / А. І. Стеценко // 
Вісник Черкаського державного університету : матеріали наук. 
конф. присвяч. 75-річчю Черкаського університету. Вип. 1 : 
Актуальні проблеми фізіології. — Черкаси, 1996. — С.81–85. 

1997 

9. Стеценко А. И. Теоретические и методические основы
подготовки в пауэрлифтинге / А. И Стеценко // Пауэрлифтинг 
Украины. — 1997. — № 1. — С. 25–28. 

1998 

10. Олешко В Особенности соревновательной деятельности
сильнейших команд мира по тяжелой атлетике в олимпийском 
цикле 1993—1996 гг. / В. Олешко, А. Пуцев, А. Стеценко // 
Наука в олимпийском спорте. — 1998. — № 1. — С. 39–43. 

11. Стеценко А. Определение готовности организма
спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом, к повторным 
силовым нагрузкам по состоянию их нервно-мышечного 
аппарата / А. Стеценко // Наука в олимпийском спорте. — 
1998. — № 3. — С. 63–67. 
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12. Технические правила пауэрлифтинга / А. Стеценко,
П. Кравцов, К. Трофимцова [и др.]. — Киев, 1998. — 57 с. 

1999 

13. Стеценко А. І. Особливості побудови тренувального
процесу на етапі передзмагальної підготовки в пауерліфтингу / 
А. І. Стеценко // Фізична культура в школі. —  1999. — № 2. — 
С. 43–46. 

14.  Стеценко А. И. Особенности подготовки в 
пауэрлифтинге (силовом троеборье) / А. И. Стеценко // 
Физическое воспитание студентов творческих специальностей 
: сб. науч. тр. — Харьков, 1999. — № 8. — С. 20–24. 

15. Стеценко А. И. Значение основных свойств ЦНС
спортсменов при занятии пауэрлифтингом / А. И. Стеценко // 
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 
фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. — Харків, 1999. — 
№ 11. — С. 61–64. 

16. Стеценко А. И. Психологические критерии спортивного
мастерства пауэрлифтеров / А. І. Стеценко, Ю. О. Петренко // 
Особливості формування та становлення психофізіологічних 
функцій в онтогенезі : матеріали симпозіуму. — Київ ; Черкаси, 
1999. — С. 92. 

17. Стеценко А. И. Методика спортивной тренировки в
пауэрлифтинге / А. И. Стеценко // Фізичне виховання, спорт і 
культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. — 
Луцьк, 1999. — С. 1093–1098. 

2001 

18. Стеценко А. І. Використання теппінг-тесту в процесі
занять пауерліфтингом / А. І. Стеценко // Фізіологічні аспекти 
трудової діяльності людини : матеріали Всеукр. конф. — 
Черкаси, 2001 — С. 56. 
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2002 

19.  Коваленко С. О. Статистичний аналіз 
експериментальних даних за допомогою EXCEL : навч.-
метод. посіб. для студ. / С. О. Коваленко, А. І. Стеценко, 
С. М. Хоменко. — Черкаси, ЧДУ, 2002. — 114 с. 

20.  Пауерліфтинг. Правила змагань / за ред. 
А. І. Стеценка. — Київ, 2002. — 84 с. 

2003 

21. Стеценко А. І. Інформаційно-статистичне забезпечення
змагань з пауерліфтингу / А. І. Стеценко, О. В. Копаєв // 
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 
фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. — Харків, 2003. — 
№ 24. — С. 61–64. 

22.  Стеценко А. И. Пауэрлифтинг — украинский 
национальный вид спорта / А. И. Стеценко // Буклет, 
посвященный 15-летию украинского пауэрлифтинга.  — 2003. 

2004 

23.  Стеценко А. І. Взаємозв’язок антропометричних 
показників із результативністю в жимі штанги лежачи / 
А. І. Стеценко, М. О. Сікачина // Фізичне виховання і спорт у 
сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. — 
Черкаси, 2004. — С. 114–117. 

24. Стеценко А. І. Значення антропометричних показників
спортсменів на формування техніки жиму штанги лежачи / 
А. І. Стеценко, М. О. Сікачина // Актуальні проблеми фізичної 
культури і спорту. — 2004. — № 4. — С. 123–125. 

2006 

25. Стеценко А. І. Пауерліфтинг: перспективи розвитку як
популярного виду спорту в Україні / А. І. Стеценко // 
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 
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фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. — Харків, 2006. — 
№ 1. — С. 97–102. 

26. Артюшенко О. Ф. Легка атлетика : навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Артюшенко, А. І. Стеценко. — 
Черкаси : Вовчок О. Ю., 2006. — 424 с. 

2007 

27.  Пауерліфтинг. Правила змагань / за ред. 
А. І. Стеценка. — Київ, 2007. — 58 с. 

2008 

28. Стеценко А. І. Пауерліфтинг. Теорія та методика
викладання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
А. І. Стеценко. — Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 
2008. — 460 с. 

29. Стеценко А. І. Пауерліфтинг. Теорія та методика
обраного виду спорту : навч. посіб. / А. І. Стеценко. — 
Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. — 452 с. 

30.  Пауерліфтинг. Правила змагань / за ред. 
А. І. Стеценка. — Київ, 2008. — 84 с. 

2009 

31. Гордієнко Ю. В. Вікові характеристики спортсменок, які
спеціалізуються в пауерліфтингу / Ю. В. Гордієнко, 
А. І. Стеценко // Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi 
проблеми фiзичного виховання i спорту : зб. наук. пр. — Харків, 
2009. — № 6. — С. 37–40. 

32. Котенджи Л. В. Динаміка результативності переможців
чемпіонатів світу з пауерліфтингу серед чоловіків / 
Л. В. Котенджи, А. І. Стеценко // Педагогіка, психологія та 
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. 
наук. пр. — Харків, 2009. — № 6. — С. 75–79. 

33. Стеценко А. І. Авторська комп’ютерна програма „Sylach”
для аналізу техніки виконання змагальних вправ
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пауерліфтингу / А. І. Стеценко, М. О. Сікачина // Вісник 
Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : 
Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. — Чернігів, 
2009. — Вип. 64. — С. 351–354. 

34.  Гордієнко Ю. В. Вплив занять пауерліфтингом на 
вербальну поведінку та самооцінку жінки / Ю. В. Гордієнко, 
А. І. Стеценко // Вісник Черкаського університету. Серія 
Педагогічні науки. — Черкаси, 2009. — Вип. 164. — С. 146−150. 

35.  Стеценко А. І. Педагогічні аспекти застосування 
інформаційних технологій у фізичному вихованні та спорті / 
А. І. Стеценко, М. О. Сікачина // Вісник Черкаського 
університету. Серія Педагогічні науки. — Черкаси, 2009. — Вип. 
157. — С. 165–169. 

36.  Стеценко А. І. Загальні основи дитячого та юнацького 
пауерліфтингу / А. І. Стеценко, В. Ф. Пилипко, Ван Сіньна // 
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 
фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. — Харків, 2009. — 
№ 11. — С. 110–113. 

 
2010 

 
37.  Стеценко А. І. Єдина спортивна класифікація України та 

розрядні норми в пауерліфтингу / А. І. Стеценко // Педагогіка, 
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 
виховання і спорту : зб. наук. пр. — Харків, 2010. — № 1. — 
С. 75–79. 

38.  Стеценко А. І. Теорія і методика атлетизму : навч. 
посіб. / А. І. Стеценко, П. М. Гунько. — Черкаси : Видавничий 
відділ ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. — 216 с. 

39.  Стеценко А. І. Атлетизм : навч. посіб. / А. І. Стеценко, 
П. М. Гунько. — Черкаси : Видавничий відділ ЧНУ ім. 
Богдана Хмельницького, 2010. — 176 с. 

40.  Стеценко А. І. Особистісно орієнтоване фізичне 
вдосконалення студентів / А. І. Стеценко // Науковий часопис 
НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 : Науково-педагогічні 
проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. 
наук. пр. — Київ, 2010. — Вип. 7. — С. 293–297. 
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2011 

41. Стеценко А. І. Дитячо-юнацький пауерліфтинг у системі
ДЮСШ / А. І. Стеценко // Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. 
пр. — Харків, 2011. — № 10. — С. 84–88. 

42.  Стеценко А. І. Теоретико-методичне забезпечення 
навчального процесу студентів-пауерліфтерів за допомогою 
Інтернет-ресурсів / А. І. Стеценко // Педагогіка, психологія та 
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. 
наук. пр. — Харків, 2011. — № 1. — С. 118–123. 

43.  Пауерліфтинг. Правила змагань / за ред. 
А. І. Стеценка. — Київ, 2011. — 80 с. 

44. Стеценко А. І. Результативність членів збірних команд
України в національних та міжнародних змаганнях з 
пауерліфтингу / А. І. Стеценко // Вісник Чернігівського 
державного університету. Серія „Педагогічні науки. Фізичне 
виховання та спорт”. — Чернігів, 2011. — Вип. 86. — С. 400–403. 

45. Стеценко А. І. Особливості професійної підготовки
майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту / 
А. І. Стеценко // Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі 
на початку ХХІ століття : зб. наук. праць. — Черкаси, 2011. — 
С. 663–667. 

46.  Стеценко А. І. Теоретико-методичне забезпечення 
навчального процесу студентів-пауерліфтерів за допомогою 
Інтернет-ресурсів / А. І. Стеценко // Педагогіка, психологія та 
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. 
наук. пр. — Харків, 2011. — № 1. — С.118–23. 

2012 

47. Стеценко А. І. Рекорди світу з пауерліфтингу — нова
історія / А. І. Стеценко // Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. 
пр. — Харків, 2012. — № 3. — С. 119–123. 
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48.  Стеценко А. І. Ветеранський рух у світовому 
пауерліфтингу / А. І. Стеценко // Слобожанський науково-
спортивний вісник. — Харків, 2012. — № 5 (1). — С. 162–166. 

49. Стеценко А. І. Підвищення ефективності праці тренера-
викладача ДЮСШ / А. І. Стеценко // Актуальні проблеми 
фізичного виховання, спорту та валеології. — Кременчук, 
2012. — С. 26–29. 

2013 

50. Стеценко А. И. Значение возраста в состязательной
деятельности высококвалифицированных спортсменок, 
специализирующихся в пауэрлифтинге / А. И. Стеценко, 
Ю. В. Гордиенко // Ученые записки университета имени 
П. Ф. Лесгафта : науч.-теоретический журн. Санкт-
Петербургского гос. ун-та физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта. — 
2013. — № 4 (98). — С. 146–151. 

51.  Стеценко А. І. Фізкультурно-спортивні уподобання 
студентської молоді [Електронний ресурс] / А. І. Стеценко // 
Спортивна наука України : електронне наук. фахове вид. 
Львівського держ. ун-ту фіз. культури. — 2013. — № 1 (52). — 
С. 24–32. — Режим доступу:  ……………………………………………………… 
http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/A
rhiv+2013/1/Stecenko_4.pdf. 

52. Стеценко А. И. Влияние специальной экипировки на
результативность пауэрлифтеров разного возраста и пола 
[Электронный ресурс] / А. И. Стеценко // Педагогико-
психологические и медико-биологические проблемы 
физической культуры и спорта : электронный журн. Камской 
гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма. — Набережные 
Челны, 2013. — Режим доступа:………………………………………………….. 
http://www.kamgifk.ru/sites/default/files/magazine/27_2_2013/9.
%20A.I.%20Stecenko.pdf. 

53. Стеценко А. І. Аналіз найвищих досягнень українських
спортсменів різних категорій на міжнародних змаганнях з 
пауерліфтингу / А. І. Стеценко // Фізичне виховання, спорт і 
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№ 2. — С. 151–187. 

54. Стеценко А. И. Многолетняя оценка результативности в
жиме штанги лежа будущих специалистов по физическому 
воспитанию и спорту [Электронный ресурс] / А. И. Стеценко // 
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 
«Педагогика и психология» : сетевое электронное науч. изд. — 
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55. Стеценко А. И. Отношение студенческой молодежи
г. Черкассы к физическому воспитанию [Электронный ресурс] / 
А. И. Стеценко // Состояние здоровья: медицинские, 
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2013. — Режим доступа:……………………………………………………………… 
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56. Стеценко А. И. Особенности развития пауэрлифтинга в
системе адаптивного спорта / А. И. Стеценко // Адаптивная 
физическая культура. — С.Пб, 2013. — № 4 (56). — С. 10–12. 

57. Стеценко А. І. Ставлення студентів-випускників зі
спеціальності 6.010201 „Фізичне виховання” до професійно-
орієнтованих дисциплін / А. І. Стеценко, П. Б. Кондратенко // 
Вісник Чернігівського державного університету. Серія 
„Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт”. — Чернігів, 
2013. — Вип. 112, т. 2. — С. 272–276. 

2014 

58.  Стеценко А. И. Высшие достижения украинского 
пауэрлифтинга на международных соревнованиях в период его 
зарождения и становления (1981–2012 гг.) / А. И. Стеценко // 
Физическое воспитание студентов. — Харьков, 2014. — № 1. — 
C. 44–49.

2015 

59. Стеценко А. І. Особливості мотивації працівників держа-
вної служби з надзвичайних ситуацій України до фізичного са-
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мовдосконалення / А. І. Стеценко, В. О. Архипенко // Педагогі-
ка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного вихо-
вання і спорту : моногр. / за ред. проф. С. С. Єрмакова. — Харків,  
2015. — № 3. — С. 58–63. 

60. Вимоги до випускних (науково-дослідних) робіт студен-
тів навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і 
здоров’я : навч.-метод. рекомендації / О. О. Безкопильний, 
С. В. Гречуха, С. О. Коваленко, А. І. Стеценко. — Черкаси : ЧНУ 
ім. Богдана Хмельницького, 2015. — 72 с. 
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1. Атлетизм та методика його викладання.

2. Атлетична підготовка в обраному виді спорту.

3. Загальна теорія спорту для всіх.

4. Організація та управління в галузі фізичної культури і спорту.

5. Силові види спорту.

6. Спортивно-педагогічне удосконалення.

7. Теорія та методика викладання обраного виду спорту.

8. Управління підготовкою спортсменів високої кваліфікації.
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канд. пед. наук : 13.00.02 / П. М. Гунько ; Нац. пед. ун-т 
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т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси, 2015 — 225 с. 
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2. Ван Сіньна. Удосконалення техніки виконання змагальних 
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3. Ніжніченко Д. О. Корекція тренувального процесу в 
пауерліфтингу з використанням засобів швидкісно-силової 
спрямованості на етапі попередньої базової підготовки : дис. ... 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Кудряшова%2C%20Тетяна%20Іванівна
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ван%20Сіньна
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ніжніченко%2C%20Дмитро%20Олександрович


 25 
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ФПУ — федерація пауерліфтингу України 
IPF — Міжнародна федерація пауерліфтингу 
МС — майстер спорту 
ДЮСШ — дитячо-юнацька спортивна школа 
ДСТ — добровільне спортивне товариство 
р. — рік 
рр. — роки 
С., с. — сторінка 
м. — місто 
СРСР — Союз Радянських Соціалістичних Республік 
ДСТУ — Державний стандарт України 
ГОСТ — Государственный стандарт 
ГО — громадянська оборона 
ЧНУ — Черкаський національний університет 
автореф. — автореферат 
дис. — дисертація 
наук. — науковий 
канд. — кандидат 
спец. — спеціальність 
К. — Київ 
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Stetsenko Anatoliy Ivanovich : The bibliographic index / concluded by 

P. M. Gunko ; auth. of the entr. O. F. Artyushenko, G. G. Danilov — Cherkasy; 

Individual Entrepreneur Gordienko E., 2018. — 30 p.

The bibliographic index appears in the series «Bibliography of 

scientists of  Cherkasy Bogdan Khmelnytsky National University» to the 

60th anniversary of the birth of the scientist. The material of the 

publication informs the scientific community about the achievements of 

A. I. Stetsenko in the field of physical culture and sports.

The index material consists of the main and reference parts and it

is systematized in the following structural parts: preface, main dates 

of life and activity, chronological index of printed works, basic 

teaching courses, handwritten works and abstracts of dissertations, 

publications for review, materials on A. I. Stetsenko, a bibliographic 

profile in the scientific metric system Google Scolar, a personal index 

and a list of conditional abbreviations. 

In the list of printed works of the jubilee, the most significant of 

them are in bold. Bibliographic description and abbreviations of the 

words are made in accordance with the current State standards of 

Ukraine: DSTU GOST 7.1: 2006 «Bibliographic record. Bibliographic 

description. General requirements and rules of compilation. The 

system of standards for information, library and publishing business, 

DSTU 3582 - 97 «Information and documentation. Word 

abbreviation in the Ukrainian language in the bibliographic 

description. General requirements and rules. 

This edition will be useful to scholars, teachers, students and 
everyone who is interested in the personalities of research scientists 
in the field of physical culture and sports. 
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Чемпіонат світу з пауерліфтингу у м. Плідень, Чехія, 2017 р. (ліворуч – 

президент IPF Гастон Парадж, Люксембург, праворуч – голова технічного 

комітету Йохан Сміт, ПАР). 



На церемонії нагородження. Чемпіонат світу серед чоловіків 

(Україна, м. Черкаси, 1998 р.). 

Європейські ігри серед ветеранів (Швеція, м. Мальме, 2008 р.). 



Чинний рекорд Черкаської обл. зі штовхання ядра, що встановлений 

А. Стеценком в 1965 р. 

З проректором з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, професором 

Корновенком С. В. (у центрі) та директором ННІ педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва, професором Десятовим Т. М. 



Учасник акції ВГО “Автомайдан”, м. Київ, 2018 р. 

Серед волонтерів, Донецька обл., м. Дебальцеве, 2015 р. 
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