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Пуздимір Микола. Динаміка показників фізичної 

підготовленості студентів ВНЗ під впливом занять з 

плавання, легкої атлетики та боксу. Фізична 

культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. / 

гол. ред. В. М. Костюкевич. Вінниця-Житомир. 

2017. № 4. С. 226-231. 

 Гуренко О.А., Пуздимір М.І., Пуздимір М. М. 

Вплив секційних занять з легкої атлетики та боксу 

на функціональну підготовленість студентів ВНЗ за 

показниками функції зовнішнього дихання та 

здатності організму протистояти гіпоксії. Фізична 

культура, спорт та здоров'я нації / гол. ред. В. М. 

Костюкевич. Вінниця. 2018. № 5(24). С. 373-378.  

 Пуздимір М.І. Розвиток витривалості, 

швидкості та спритності засобами легкої атлетики у 

студентів непрофільних ЗВО. Молодий вчений; 

2019; №3, с. 255-259 

7. Досвід роботи 1968-1969 рр. працював слюсарем І розряду на 

Павловському рем заводі; 

1969-1971рр. служив в лавах Радянської армії; 

1972 р. – інструктор по спорту колгоспу «Росія», с. 

Радівка; 

1972-1976 рр. – навчання у Київському державному 

інституті фізичної культури; 

1976 р. – працював директором ДЮСШ при 

облраді ДСО «Колос»; 

1977-1979 рр. – Працював тренером з легкої 

атлетики; 

1979-1982 – працював викладачем фізичного 

виховання Вінницького педагогічного інституту; 

1982-1988 рр. – працював старшим викладачем 

фізичного виховання у Вінницькому філіалі 

Української сільськогосподарської академії; 

1988-1991 рр. – працював завідувачем кафедри 

фізичного виховання ВФУСГА; 

1991-2000 рр. – після реорганізації ВФУСГА 

працював завідувачем кафедри фізичного виховання 

Вінницького сільгоспінституту; 

1992 р. – присвоєно вчене звання доцента; 

2000-2013 рр. – після реорганізації Вінницького 

сільгоспінституту працював доцентом, завідувачем 

кафедри фізичного виховання Вінницького 

національного аграрного університету; 

З 2013 р. розпочав працювати у Вінницькому 

торговельно-економічному інституті Київського 



національного торговельно-економічного 

університету на посаді доцента кафедри соціології, 

психології та права. З 2018 р. у зв’язку із 

реорганізацією ВТЕІ КНТЕУ перейшов на кафедру 

фізичного виховання та спорту. 
 


