
International Academic Conference 

‘TOPICAL ISSUES OF INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT, PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT ON STUDENTS’ HEALTH’ 
Міністерство освіти і науки України 

Національна академія педагогічних наук України 

Бердянський державний педагогічний університет  

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  

Поліський державний університет, Білорусь  

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Аріельський Університет, Аріель, Ізраїль 

Травматологічний центр, ортопедично-неврологічне відділення системи здоров’я милосердя 

у місті Джейнсвілль, США 

Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти» 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

Вінницький держаний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського 

Державний університет фізичного виховання і спорту, Молдова 

Міжнародна академія екології і здоров’я, Вільнюс, Литва 

 Європейська асоціація науки і освіти, Берлін, Федеративна республіка Німеччина 

Інститут славістики Польської академії наук, Польща 

Автономний університет Пуебла, Мексика 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 
ІV Міжнародної науково-практичної конференції 

 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПЛИВУ ДОВКІЛЛЯ, 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ НА 

ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 

12 - 14 вересня  2019 року 

 

 

 

Бердянськ 2019 

  



International Academic Conference 

‘TOPICAL ISSUES OF INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT, PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT ON STUDENTS’ HEALTH’ 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Богданов Ігор Тимофійович, доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Бердянського державного педагогічного університету. 

2. Гуренко Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, перший 

проректор БДПУ. 

3. Ліпич Вікторія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, проректор 

з науково-педагогічної роботи БДПУ. 

4. Лиман Ігор Ігорович, доктор історичних наук, професор, заслужений 

працівник освіти України, завідувач кафедри історії та філософії, 

координаторміжнародних відносин БДПУ. 

5. Лола Віталій Григорович, депутат Бердянської міської ради, голова 

первинної профспілкової організації БДПУ, кандидат педагогічних наук, 

доцент. 

6. Власова Світлана Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент, проректор 

ПДУ. 

7. Маринич Тетяна Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент, декан 

факультету організації здорового способу життя ПДУ. 

8. Кушнірюк Сергій Георгійович, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, професор, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 

декан факультетуфізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ. 

9. Коновальська Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, заступник декана факультету фізичної культури, спорту та здоров’я 

людини з навчальної роботи БДПУ. 

10. Гнатюк Віталій Васильович, кандидат біологічних наук, доцент, заступник 

декана факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини з наукової 

роботи та міжнародної діяльності БДПУ. 

11. Самойленко Вадим Леонідович, голова ради молодих учених та заступник 

декана факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини з соціально-

виховної роботи, викладач БДПУ. 

12. Колесникова Наталя Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної культури і спорту ПДУ. 

13. Осіпов Віталій Миколайович, кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання БДПУ. 

14. Котенджи Леонід Валентинович, кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент, Президент федерації пауерліфтингу Запорізької області, 

завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання БДПУ. 

15. Хатунцева Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ. 

16. Самсутіна Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент БДПУ. 

17. Пономаренко Кирило Сергійович, викладач БДПУ. 

 



International Academic Conference 

‘TOPICAL ISSUES OF INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT, PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT ON STUDENTS’ HEALTH’ 

ПРОГРАМНО-НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Богданов Ігор Тимофійович, доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Бердянського державного педагогічного університету. 

2. Гуренко Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, перший 

проректор БДПУ. 

3. Ліпич Вікторія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, проректор з 

науково-педагогічної роботи БДПУ. 

4. Лиман Ігор Ігорович, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник 

освіти України, завідувач кафедри історії та філософії, координатор 

міжнародних відносин БДПУ. 

5. Лола Віталій Григорович, депутат Бердянської міської ради, голова первинної 

профспілкової організації БДПУ, кандидат педагогічних наук, доцент. 

6. Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

Національної академії педагогічних наук України. 

7. Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії педагогічних наук України, декан 

природничого факультету Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. 

8. Гриньов Роман Станіславович, кандидат фізико-математичних наук, 

Арієльський Університет (Арієль, Ізраїль). 

9. Сущенко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. 

10. Михалюк Євген Леонідович, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і 

здоров’я Запорізького державного медичного університету. 

11. Осіпцов Андрій Валерійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Маріупольського 

державного університету. 

12. Гандзюра Володимир Петрович, доктор біологічних наук, професор кафедри 

екології та зоології Навчально-наукового центру«Інститут Біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

13. Гладощук Олександр Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

майстер спорту з академічного веслування, завідувач кафедри фізичного 

виховання Дніпровського державного технічного університету. 

14. Ляхова Інна Миколаївна,  доктор педагогічних наук, професор Запорізького 

державного медичного університету.  

15. Кушнірюк Сергій Георгійович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

професор, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, декан 

факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ. 
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16. Коновальська Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

заступник декана факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини з 

навчальної роботи БДПУ. 

17. Хатунцева Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ. 

18. Котенджи Леонід Валентинович, кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент, Президент федерації пауерліфтингу Запорізької області, 

завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання БДПУ. 

19. Осіпов Віталій Миколайович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент, завідувач кафедри фізичного виховання БДПУ. 

20. Гнатюк Віталій Васильович, кандидат біологічних наук, доцент, заступник 

декана факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини з наукової 

роботи та міжнародної діяльності БДПУ. 

21. Харлан Ольга Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного 

літературознавства БДПУ. 

22. Зібер Фрідрих, професор, президент Європейської асоціації науки і освіти 

(Берлін, Федеративна Республіка Німеччина). 

23. Теодорос Болатоглу, доцент кафедри баскетболу на кафедрі фізичного 

виховання та спорту, Афінський національний університет імені Каподистрії 

(Греція). 

24. Разумовский Константин Веніаминович, президент Міжнародної академії 

екології і здоров’я (Вільнюс, Литва). 

25. Хосе Італо Кортес, професор, керівник лабораторії досліджень цифрових 

систем і поновлюваних джерел енергії Автономний університет Пуебла 

(Мексика). 

26. Власова Світлана Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент, проректор 

Поліського державного університету (Білорусь). 

27. Колесникова Наталя Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної культури і спорту Поліського державного 

університету (Білорусь). 

28. Афтемчук Ольга Євгеніївна, доктор хабілітат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри гімнастики Державного Університету Фізичного Виховання і 

Спорту (Молдова). 

29. Красовська Гелена, професор, доктор габілітований гуманітарних наук, 

Інститут славістики Польської академії наук (Варшава, Польща). 

30. Врублевська-Трохім’юк Ева, доктор гуманітарних наук, Інститут славістики 

Польської академії наук (Варшава, Польща). 

31. Федорець Василь Миколайович, кандидат медичних наук, старший викладач 

кафедри  психолого-педагогічної освіти та соціальних наук КВНЗ «Вінницька 



International Academic Conference 

‘TOPICAL ISSUES OF INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT, PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT ON STUDENTS’ HEALTH’ 

академія неперервної освіти», докторант Інституту вищої освіти Національної 

академії наук України. 

32. Клочко Оксана Віталіївна доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. 

33. Браніцька Тетяна Ромуальдівна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри 

психолого-педагогічної освіти та соціальних наук, КВНЗ «Вінницька академія 

неперервної освіти». 

34. Маляр Олена Іванівна,  кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психолого-педагогічної освіти та соціальних наук, КВНЗ «Вінницька академія 

неперервної освіти». 

35. Жáра Ганна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

12 вересня 2019 року 

 

900 – 1700 – Реєстрація учасників (5-й корпус БДНУ, вул. Горького 19). 

1250 – 1410 - Федорець Василь Миколайович, к.мед.н., докторант Інституту вищої 

освіти Національної академії наук України. Майстер-клас«Антропологічно-ціннісна 

рефлексія феноменології серця як людиномірний шлях удосконалення  

здоров’язбережувальної і професійної компетентностей педагога». 

1700 – 2000 – Екскурсії містом. 

 

13 вересня 2019 року 

 

900 – 1100 – Реєстрація учасників (5-й корпус БДНУ, вул. Горького 19). 

1100 – 1400 – Пленарне засідання. 

1400 – 1500 – Обідня перерва. 

1500 – 1700 – Продовження пленарного засідання. 

1900 – 2200 – Дружня вечеря. 

 

14 вересня 2019 року 

1000 – 1400 – Секційні засідання.  

1400 – 1500 – Обідня перерва. 

1500 – 1600 – Підсумкове засідання та формування резолюції конференції. 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ НА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Виступи до 10 хв. 

Доповідь до 15 хв. 

Участь у дискусіях до 5 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Кушнірюк Сергій Георгійович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

професор, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, декан 

факультету фізичного виховання БДПУ – відкриття конференції та привітальне 

слово. 

Гуренко Ольга Іванівна,доктор педагогічних наук, професор, перший проректор 

Бердянського державного педагогічного університету – привітальне слово. 

Ліпич Вікторія Миколаївна,кандидат філологічних наук, доцент, проректор з 

науково-педагогічної роботиБердянського державного педагогічного університету – 

привітальне слово. 

Котенджи Леонід Валентинович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент, Президент федерації пауерліфтингу Запорізької області, завідувач кафедри 

теорії та методики фізичного виховання БДПУ, 

Теодорос Болатоглу, доцент кафедри баскетболу на кафедрі фізичного виховання 

та спорту, Афінський національний університет імені Каподистрії (Греція) – 

«Вплив тренувань на силу нижньої кінцівки у молодих спортсменів-

баскетболістів». 

Сущенко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова – «Особливості підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, 

ерготерапії у зарубіжних країнах». 

Ляхова Інна Миколаївна,  доктор педагогічних наук, професор Запорізького 

державного медичного університету – «Самостійна рухова активність майбутніх 

фахівців фізичної ерготерапії під час навчання в закладі вищої освіти». 

Харлан Ольга Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства БДПУ – 

«Тема спорту в сучасній українській літературі: функціонування і художня 

своєрідність». 

Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

Національної академії педагогічних наук України – «Актуалізація лінгвістичних 

аспектів збереження духовного здоров’я». 

Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії педагогічних наук України, декан 

природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка – «Формування здоров’язбережувальної компетентності 

студентів природничих спеціальностей». 

Гриньов Роман Станіславович, кандидат фізико-математичних наук, Арієльський 

Університет (Арієль, Ізраїль) – «Розвитокздоров’язбережувальної компетентності 

студентів на основі рецепції духовно-моральної традиції громади терапевтів». 

Гнатюк Віталій Васильович, кандидат біологічних наук, доцент, заступник декана 

факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини з наукової роботи та 
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міжнародної діяльності БДПУ – «Екологічний спорт як перспективний напрям 

природоохоронної діяльності». 

Федорець Василь Миколайович, кандидат медичних наук, старший викладач 

кафедри  психолого-педагогічної освіти та соціальних наук КВНЗ «Вінницька 

академія неперервної освіти», докторант Інституту вищої освіти Національної 

академії наук України – «Дисциплінарно-методологічна матриця розвитку 

здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах 

післядипломної освіти в дзеркалі компетентнісної парадигми». 

Шишкіна Олена Миколаївна, старший викладач Дніпровського державного 

технічного університету. 

Мітяненко Юлія Володимирівна,  старший викладач кафедри теорії та методики 

фізичного виховання, аспірантка БДПУ – «Спілкування як один з аспектів 

формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної 

взаємодії у фізкультурно-оздоровчій діяльності». 

Клочко Оксана Віталіївна доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського – «Використання вчення про функціональні 

системи П. К. Анохіна для збереження здоров’я при роботі на комп’ютері». 

Жáра Ганна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біологічних 

основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка – «Формування компетентності 

індивідуального здоров’язбереження вчителя в системі неперервної 

педагогічної освіти». 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

14 вересня 2019 р. (субота) 1000 – 1400 

Регламент доповіді – 10 хв. 

СЕКЦІЯ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, ВАЛЕОЛОГІЧНІ  ТА ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ РІЗНИХ 

ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ 

Голова секції:Ляхова І.М., доктор педагогічних наук, професор. 

Секретар:Котенджи Л.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

 

Єфімова А.І., Ан О.В. (Бердянський державний педагогічний університет) Аналіз 

стану дихальної системи студентів спеціальної медичної групи. 

Аніщенко Н.В., Скопич О.А. (Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова) Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя у обдарованих учнів початкової школи. 

Бейгул І.О., Шишкіна О.М. (Дніпровський державний технічний університет) 

Визначення аспектів здорового способу життя студентської молоді. 

Врублевська-Трохім’юк Е. (Інститут славістики Польської академії наук (Варшава, 

Польща))Спорт крізь призму естетики: особливості трактування. 

Гаврилін В.О., Мердов С.П., Білобров В.М.(Донецький юридичний інститут МВС 

України (м.Кривий Ріг)) Підвищення фізичного здоров’я студентів через 

використання здоров’язбережувальних технологій. 

Ганаба С.О. (Національна академія Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького) Проблема тілесності у концепції цілісної людини: 

освітній аспект. 

Гладощук О.Г., Тонконог В.М. (Дніпровський державний технічний університет) 

Освітньо-виховне середовище вищого технічного закладу освіти як умова 

формування фізкультурно-оздоровчої компетенції студентської молоді. 

Зубченко Л.В. (Донецький юридичний інститут МВС України (м.Кривий Ріг)) 

Здоров’я студентів як основна цінність. 

Клочко О.В. (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського) Феномен здоров’я в контексті інформаційної парадигми: 

компетентнісний і трансдисциплінарний аспекти. 

Колесникова Н.Н. (УО «Полесский государственный университет») Совместная 

физкультурная деятельность учреждений дошкольного и общего среднего 

образования. 
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Красовська Г. (Інститут славістики Польської академії наук (Польща)) Взаємодія 

музики і спорту: аксіологічний аспект. 

Кушнірюк С.Г., Кравченко Л.М., Коновальска Л.О. (Бердянський державний 

педагогічний університет)Концепція “Фізична культура в Новій 

українській школіˮ. 

Маляр О.І. (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти») Аналіз 

онтогенетичних аспектів розвитку емоційної сфери в контексті 

удосконалення здоров’язбережувальної компетентності соціального 

працівника. 

Мацухова Є.Є. (Бердянський державний педагогічний університет) Визначення 

рівня фізичної та розумової працездатності студентів технічних 

спеціальностей з різним рівнем фізичного стану. 

Мірошніченко В.І. (Національна академія Державної прикордонної служби України 

імені Богдана Хмельницького) Формування здорового способу життя 

майбутніх офіцерів-прикордонників. 

Некрасов Г.Г.(Бердянський державний педагогічний університет)Проблеми 

рухової активності студентської молоді у ВНЗ. 

Остапенко Г.А., Яцина Е.О. (Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка)Теоретические аспекты 

совершенствования физической подготовленности учащихся II ступени 

общего среднего образования на занятиях по лыжным гонкам. 

Пристинський В.М., Пристинська Т.М. (ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» (Слов’янськ)) Физическое воспитание 

студенческой молодежи как фактор формирования культуры здоровья 

личности. 

Разумовський К.В. (Міжнародна академія екології і здоров’я (Вільнюс, Литва)) 

Антропологічно-ціннісна рефлексія здоров’яорієнтованих елліністичних 

концептів в контексті їх освітньої рецепції. 

Скорик А.В.(Бердянська гімназія №1 «Надія») Розвиток рухових якостей в учнів  

на уроках фізичної культури. 

Табакова Г.І. (Бердянський державний педагогічний університет) Феномен 

популярності сцен боксу в англійській літературі кінця XIX – початку 

XX ст. 

Тушко К.Ю., Дияк В.В. (Національна академія Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького)Технології здоров’язбереження у 



International Academic Conference 

‘TOPICAL ISSUES OF INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT, PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT ON STUDENTS’ HEALTH’ 

формуванні культури здоров’я майбутніх офіцерів прикордонної служби 

України. 

Федорець В.М. (Вінницька академія неперервної освіти) Актуалізація досвіду 

викоритсання дисциплінарно-методологічної матриці здоров’язбережувальної 

компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти    

Клочко О. В.  (Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) – «Аналіз аксіологічно-смислових аспектів використання вчення 

про функціональні системи П. К. Анохіна для збереження здоров’я при роботі на 

комп’ютері» 

 

Циховська Е.Д. (Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка)Управління 

іміджем спортивних організацій засобами піар 

Шкулева Н.В., Остапенко Г.А.(Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка)Гибкость как морфофункциональное 

свойство опорно-двигательного аппарата и организационно-

методические основы ее развития на занятиях физической культурой. 
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СЕКЦІЯ 2 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ, ТРЕНЕРІВ З ВИДУ СПОРТУ, ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ, ФАХІВЦІВ 

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ТУРИЗМУ Й РЕКРЕАЦІЇ 

Голова секції:Сущенко Л.П., доктор педагогічних наук, професор. 

Секретар:Коновальська Л.О.,кандидат педагогічних наук,  доцент. 

 

Кортес Х.І.(Автономний університет Пуебла, Мексика), Алєксєєва Г.М., 

(Бердянський державний педагогічний університет) ІКТ як інструмент для 

професійної підготовки студентів факультету фізичного виховання. 

Ан О.В., Єфімова А.І. (Бердянський державний педагогічний 

університет)Моніторинг показників серцево-судинної системи 

спортсменок секції «волейбол» у процесі навчально-тренувальних 

навантажень. 

Анастасова О.Ю., Писаренко С.М., Баєвська Л.В.(Бердянський державний 

педагогічний університет, гімназія №1 «Надія») Шляхи реалізації 

організаційно-педагогічних умов у процесі підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури. 

Безкопильний О.О. (Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького) Контекстний підхід як складова методології підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної 

діяльності в основній школі. 

Безкоровайна Л.В. (Запорізький національний університет) Роль науково-

дослідної діяльності майбутніх фахівців з туризму у формуванні їх 

професійної компетентності в закладах вищої освіти. 

Безкоровайна Л.В. (Запорізький національний університет) Шляхи оптимізації 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму в 

закладах вищої освіти. 

Браніцька Т.Р. (КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»)Формування 

міжкультурної компетентністі фахівців соціономіних професій на основі 

осмислення культурологічного виміру здоров’я. 

Данило С.М., Бикова А.В. (Бердянський державний педагогічний університет, ЗСШ 

№ 100, м. Запоріжжя) Методологічні аспекти побудови занять силової 

спрямованості з використанням функціональних тренувань в процесі 

фізичного виховання учнів старших класів. 

Дрыгин А.В. (Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка) Основные условия, определяющие эффективность 

использования народных игр на уроках физической культуры в работе со 
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школьниками. 

Дутчак Ю.В. (Хмельницький національний  університет) Структура професійної 

компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури. 

Єфімов С.В. (Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11) Фізична 

культура, як один з компонентів гармонійного розвитку школярів. 

Жáра Г.І. (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. 

Шевченка) Аналіз психологічних чинників формування компетентності 

індивідуального здоров’язбереження вчителя в системі неперервної 

педагогічної освіти. 

Зоріна Є.Е. (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) 

Створення умов розвитку фізичних якостей та збереження здоров'ядля 

дітей молодшого шкільного віку. 

Зоріна Л.В. (Рахнівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ)Розвиток життєвих 

компетентностей під час загально розвиваючих вправ на уроках фізичної 

культури у 2класі. 

Іванова М.В. (Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Хмельницька обл.)Елементи 

інтеграції на уроках англійської мови та фізичної культури. 

Книш С.І. (Бердянський державний педагогічний університет) Визначення 

сутності та змісту формування професійної компетентності при піготовці 

майбутніх фахівців фізичної реабілітації. 

Ковальчук А.В. (Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Хмельницька 

обл.)Використання здоров’язбережувальних технологій під час 

проведення уроків фізичної культури. 

Копочинська Ю.В. (Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського») Про формування професійної 

ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії у закладах 

вищої освіти. 

Криштанович С.В. (Львівський державний університет фізичної культури ім. І. 

Боберського) Менеджмент у фізичній культурі і спорті: теоретичний 

аспект. 

Літус Н.О. (Бердянський державний педагогічний університет)Впровадження 

здорового способу життя засобами оздоровчого фітнесу для студентської 

молоді. 

Літус Р.І. (Бердянський державний педагогічний університет)Методика 

проведення секційних занять засобами пауерліфтингу для студентів 
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закладів вищої освіти. 

 

Мельничук Н.В. (Зеленченська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Хмельницька обл.)Розвиток в 

учнів початкової школи ключової здоров’язбережувальної 

компетентності шляхом  використання гімнастики. 

Митяненко Ю.В. (Бердянський державний педагогічний університет) Спілкування 

як один з аспектів формування готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до педагогічної взаємодії у фізкультурно-оздоровчій діяльності. 

Михалюк Є.Л., Польський С.Г. (Запорізький державний медичний університет) 

Вегетативне забезпечення центральної гемодинаміки у гандболістів 

залежно від спортивної кваліфікації. 

Москал Домініка, Новак Моніка (Воєводський центр професійно-технічної освіти 

(м. Ключборк, Польща))Особливості підготовки вихованців юнацького 

віку на заняттях виховання фізичного. 

Пшенична Н.С., Расторгуєва І.С. (Бердянський державний педагогічний 

університет) Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури 

до реалізації положень концепції НУШ  

Расторгуєва І.С., Пшенична Н.С. (Бердянський державний педагогічний 

університет) Роуп-скіппінг як один з видів оздоровчого фітнесу 

Самсутіна Н.М. (Бердянський державний педагогічний університет) Основні 

аспекти практичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. 

Сущенко Л.П., Базильчук О.В. (Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова, Хмельницький національний університет) Цінний досвід 

професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії провідних 

європейських закладів вищої освіти. 

Трачук О.С. (Міцівецька гімназія Дунаєвецької селищної ради, Хмельницька обл.) 

Музичний супровід під час уроків фізичної культури у початкових 

класах. 

Хіврич І.І. (Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного 

педагогічного університету) Розвиток творчого потенціалу учнів шляхом 

впровадження інноваційних технологій у процесі викладання фізичної 

культури. 
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СЕКЦІЯ 3 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА АДАПТИВНОЇ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Голова секції:Осіпов В.М., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. 

Секретар:Третяк О.В., кандидат педагогічних наук, доцент. 

 

Khatuntseva S. М., (Berdiansk State Pedagogical University), Cheremisina I. М.(Mercy 

Health System at Janesville WI (Wisconsin) 53546USA)Issue of rehabilitation of 

patients with psychophysical disorders. 

Афтемчук О.Є. (Державний Університет Фізичного Виховання і Спорту 

(Молдова))Методологічні аспекти профілактики травматизму під час 

занять з художньої гімнастики. 

Алєксова Т.М. (Бердянський державний педагогічний університет) Постановка 

проблеми підготовки фізичних реабілітологів до використання 

фізкультурно-оздоровчих технологій. 

Кара С.І. (Бердянський державний педагогічний університет) Організація та зміст 

клінічної практики майбутніх фахівців із фізичної реабілітації. 

Мягченко О.П. (Маріупольський державний університет) Сучасна спортивна 

медицина як основа лікарського контролю за станом здоров’я 

спортсменів, фізкультурників. 

Осіпов В.М. (Бердянський державний педагогічний університет) Роль вегетативної 

нервової системи та примітивних рефлексів у розвитку хронічного 

міофасціального больового синдрому. 

Томіч Л.М. (Бердянський державний педагогічний університет) Корекція 

психомоторного розвитку дітей з особливими освітніми потребами 

засобами фізичної реабілітації. 
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СЕКЦІЯ 4. 

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ  МОЛОДІ. 

Голова секції:Хатунцева С.М., доктор педагогічних наук, професор. 

Секретар:Самсутіна Н.М.,кандидат педагогічних наук, доцент. 

 

Гандзюра В.П.(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Рівень 

забруднення і стан здоров’я населення. Головні проблеми в Україні. 

Гнатюк В.В. (Бердянський державний педагогічний університет) Вивчення 

екологічного впливу сонячної енергетики на навколишнє середовище у 

системі екологічного виховання студентів. 

Гнатюк В.В., Карацупа В.В.  (Бердянський державний педагогічний університет) 

Усиление аномальных проявлений природных катастроф в последствии 

глобального климатического кризиса. 

Гнатюк В.В., Нехайчук І.А.  (Бердянський державний педагогічний університет) 

Основні причини порушення екологічної рівноваги у м. Бердянськ та їх 

вплив на здоров’я містян. 

Кравченко Л.М., Польський С.Г. (Бердянський державний педагогічний 

університет, Запорізький державний медичний університет) Рекреаційні 

ресурси Бердянська як основа формування здорового способу життя. 

Мягченко О.П. (Маріупольський державний університет)Оцінка стану і 

перспектив розвитку курортно-рекреаційного потенціалу північного 

приазовя, міста Бердянська як основи фізичної реабілітації та 

оздоровлення людини. 

Писанець І.В.(Бердянський державний педагогічний університет)Особливості 

організації  та проведення занять з плавання  у відкритих водоймах  під 

час літнього відпочинку дітей. 

Шаповалова Т.Г. (Маріупольский державний університет) Формування еколого-

валеологічної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання 

через аналіз демографічного стану України, Північного Приазов’я. 
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ІНФОРМАЦІЯ 

Голова оргкомітету:Кушнірюк Сергій Георгійович 

Телефон:(06153) 7-22-88 

Секретар:Гнатюк Віталій Васильович 

Адреса Бердянського державного педагогічного університету: 

вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька область, 71100 

Під’їзд до головного корпусу університету: 

маршрутне таксі №17, зупинка «Парк Шмідта». 

 


