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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

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

діяч науки і техніки України, ректор Бердянського державного педагогічного 

університету. 

 

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

науково-педагогічної роботи БДПУ. 

 

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

професор кафедри теорії та методики фізичного виховання, Заслужений працівник 

фізичної культури і спорту України, декан факультету фізичного виховання БДПУ. 

 

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

декана факультету фізичного виховання з наукової роботи та міжнародної діяльності 

БДПУ. 

 

5. Хатунцева Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології БДПУ.  

 

6. Котенджи Леонід Валентинович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання. 

 

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

доцент, завідувач кафедри фізичного виховання. 

 

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

 

9. Третяк Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент БДПУ. 

 

10. Самойленко Вадим Леонідович, голова ради молодих учених факультету 

фізичного виховання, викладач БДПУ. 

 

11. Пономаренко Кирило Сергійович, викладач БДПУ. 

 

  



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

13 вересня 2017 року 

 

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

1100 – 1300 – Урочисте відкриття та пленарне засідання. 

1300 – 1400 – Перерва. 

1400 – 1600 – Секційні засідання. 

17.00 – Дружня вечеря. 

 

14 вересня 2017 року 

 

1000 – 1300 – Секційні засідання. 

Екскурсії містом. 

 

15 вересня 2017 року 

1000 – 1200 – підсумкове засідання. 

Від’їзд учасників конференції. 

 

Виступи до 10 хв. 

Доповідь до 15 хв. 

Участь у дискусіях до 5 хв. 

  



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

1100 – 1300 

Президія: 

Гуренко О.І. – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Бердянського 

державного педагогічного університету. 

Ліпич В.М. – кандидат філологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної 

роботи Бердянського державного педагогічного університету. 

Кушнірюк С.Г. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, професор, 

заслужений працівник фізичної культури і спорту України, декан факультету 

фізичного виховання Бердянського державного педагогічного університету. 

Дойнова Ю. В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 

Шумілов В.Г. – начальник відділу сім’ї, молоді та спорту Бердянської міської ради.  

Сичікова Я.О. – голова РМУ БДПУ, кандидат фізико-математичних наук, доцент. 

Секретар: 

Гнатюк В.В. – заступник декана факультету фізичного виховання з наукової роботи 

та міжнародної діяльності, кандидат біологічних наук, доцент. 

 

Привітання учасникам конференції: 

1. Кушнірюк Сергій Георгійович –  урочисте відкриття конференції – декан 

факультету фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

професор, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. 

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

проректор Бердянського державного педагогічного університету. 

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

науково-педагогічної роботи Бердянського державного педагогічного 

університету. 

4. Дойнова Юлія Вікторівна – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

5. Шумілов Вадим Геннадійович – начальник відділу сім’ї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Бердянської міської ради. 

6. Сичікова Яна Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

голова ради молодих учених БДПУ. 

7. Маліков Микола Васильович – доктор біологічних наук, професор, декан 

факультету фізичного виховання Запорізького національного університету. 

8. Сущенко Людмила Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної реабілітації факультету фізичного виховання та спорту 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

9. Михалюк Євгеній Леонідович – доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і 

здоров’я Запорізького державного медичного університету. 

10. Дорошенко Едуард Юрійович – доктор наук з фізичного виховання та спорту,  

професор кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного 

виховання і здоров’я Запорізького державного медичного університету. 

11. Ляхова Інна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи, директор Інституту здоров’я, спорту та туризму 

Класичного приватного університету.  



12. Конох Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, почесний 

працівник фізичної культури і спорту, завідувач кафедри теорії та методики 

фізичної культури і спорту Запорізького національного університету. 

13. Богдановська Надія Василівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної реабілітації Запорізького національного університету.  

14. Гладун Олександр Миколайович – тренер Бундесліги з гандболу (Німеччина). 

15. Герилів Степан Миколайович – журналіст, редактор газети БДПУ 

«Університетське Слово», регіональний директор Фонду ім. К. Ковшевич (США). 

  

 Доповіді: 

1. Врублевський Євгеній Павлович - доктор педагогічних наук, професор 

Поліського державного університету (Білорусія) Дифференцированная 

методика занятий оздоровительной аэробикой в процессе физического 

воспитания студенток ВУЗа. 

2. Гладун Олександр Миколайович – тренер бундесліги з гандболу (Німеччина) 

Особливості процесу тренування спортсменів гандболістів Бундесліги. 

3. Денчева Лалка Иванова – методист з болгарської мови і літератури 

(Министерство на образованието и науката – Република България, гр. София) 

Физическото възпитание и спортът и здравословния начин на живот на 

студентската младеж. 

4. Колева Красимира Дочева – доктор філологічних наук, професор кафедри 

болгарської мови Шуменського університету «Єпископа Константина 

Преславского» (Республіка Болгарія) Спортният дискурс в професионалната 

подготовка по физическото възпитание, фитнес, физическа рехабилитация, 

туризъм и рекреация. 

  



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

13 вересня 2017 р. (середа) 1400 – 1600 

14 вересня 2017 р. (четвер) 1000 – 1300 

Регламент доповіді – 10 хв. 

СЕКЦІЯ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, ВАЛЕОЛОГІЧНІ  ТА  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Й  

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. 

 

Бугаевский К.А. (Класичний приватний університет, Інститут здоров’я, спорту і 

туризму, м. Запоріжжя) Особенности ряда морфо-функциональных 

показателей и мотивации занятием оздоровительным фитнесом у молодых 

женщин. 

Бугаевский К.А. (Классический приватный университет, Институт здоровья, спорта 

и туризма, г. Запорожье) Изучение ряда психологических и соматических 

показателей у спортсменок юношеского возраста, занимающихся 

настольным теннисом. 

Бугаевский К.А. (Классический приватный университет, Институт здоровья, спорта 

и туризма, г. Запорожье) Особенности ряда репродуктивных показателей у 

спортсменок, занимающихся тхэквон-до. 

Будний О.М., Писаренко С.М. (Бердянський державний педагогічний університет) 

Особливості спеціальної фізичної підготовки юних футболістів на 

загальнопідготовчому етапі в  групах початкової спеціалізації. 

Горецька О.В. (Бердянський державний педагогічний університет) Підготовка 

майбутніх фахівців з фізичної культури до роботи з людьми похилого віку. 

Данило С.М. (Бердянський державний педагогічний університет) Методологічні 

аспекти побудови занять аеробної спрямованості з жінками зрілого віку. 

Жук Н.В. (Бердянський державний педагогічний університет) Соціально-

психологічний тренінг в процесі адаптації студентів до навчання у вищому 

закладі освіти. 

Карапетрова О.В.  Литвиненко А. Г. (Бердянський державний педагогічний 

університет) Фактори, що забезпечують ефективну змагальну діяльність у 

гирьовому спорті. 

Котенджи Л.В. (Бердянський державний педагогічний університет) Використання 

нових засобів спортивної підготовки в класичному пауерліфтингу. 

Літус Р.І. (Бердянський державний педагогічний університет) Завдання щодо 

впровадження здорового способу життя засобами оздоровчого фітнесу для 

студентської молоді. 
Малихіна Т.П. (Бердянський державний педагогічний університет) Роль тренера в 

психологічній підготовці спортсменів до змагань різного рівня. 

Михалюк Е.Л. (Запорізький державний медичний університет) Вивчення 

функціонального стану студентів з первинною артеріальною гіпертензією 

під час дозованих фізичних тренувань на велотренажерах. 



Пристинський В.М. (Донбаський державний педагогічний університет) 

Організаційно-методичні умови психологічного забезпечення процесу 

фізичного виховання учнів. 

Третяк О.В. (Бердянський державний педагогічний університет) Структурні 

компоненти психофізичної готовності до дій в екстремальних ситуаціях в 

професійній діяльності педагога. 

Федорець В.Н. (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук 

України (м. Київ), Вінницька академія неперервної освіти (м. Вінниця)) 

Відповідальність як системоформувальна і характерологічно-

поведінкова основа здоров’язбережувальної компетентності вчителя 

фізичної культури. 
Черезова І.О. (Бердянський державний педагогічний університет) Якість життя у 

контексті психічного здоров’я людини. 

  



СЕКЦІЯ 2 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ФІТНЕСУ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, 

ТУРИЗМУ Й РЕКРЕАЦІЇ 

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

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

 

Вертипорох О.О. (Бердянський державний педагогічний університет) Дослідження 

впливу фітнес-тренування силової направленості на системи організму 

людини, яка веде малорухомий спосіб життя. 

Єфімов С.В. (Бердянський державний педагогічний університет) Навчальна 

дисципліна «Туризм» як складова професійної та практичної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури у вищому навчальному закладі. 

Єфімова А.І. (Бердянський державний педагогічний університет) Підвищення 

спортивної майстерності, як складова формування педагогічної 

професійної майстерності майбутніх учителів фізичної культури. 

Кара С.І. (Бердянський державний педагогічний університет) Особливості 

особистості майбутнього вчителя. 

Карабанов Є.О. (Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Б. Хмельницького) Фактори, що забезпечують ефективну змагальну 

діяльність у гирьовому спорті. 

Кашкарьова Л.Р. (Бердянський державний педагогічний університет) Проблема 

визначення фахівцями сфери фізичного виховання рівня психологічного 

здоров’я неповнолітніх вихованців. 

Кравченко Ю.В. (Бердянський державний педагогічний університет) Зміст та 

структура навчальної дисципліни «теорія і технології оздоровчо-

рекреаційної рухової активності», як складова фахової підготовки 

майбутніх фітнес-тренерів. 

Кушнірюк С.Г., Мягченко О.П. (Бердянський державний педагогічний університет) 

Лікарський контроль за станом здоров’я. 

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

сучасних фітнес-програм у фізичному вихованні студентів. 

Пристинський В.М., Пристинська Т.М. (Донбаський державний педагогічний 

університет) Професійна діяльність педагога в контексті взаємодії 

духовного й фізичного виховання особистості. 

Самойленко В.Л. (Бердянський державний педагогічний університет) Підготовка 

майбутніх спеціалістів з фізичної культури та спорту до використання в 

професійній діяльності мультимедійних навчальних засобів. 

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

«професійна майстерність» як складова освітньої програми підготовки 

майбутнього учителя фізичної культури. 

Сердюк Н.І. (Бердянський державний педагогічний університет) Психологічний 

супровід спортсменів підліткового віку. 

Хатунцева С.М. (Бердянський державний педагогічний університет) Проблема 

формування у майбутніх учителів основ здоров’я готовності до 

самовдосконалення в процесі професійної підготовки. 



Шевченко Я.О. (Бердянський державний педагогічний університет) Деякі чинники 

формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної 

діяльності. 

 

  



СЕКЦІЯ 3 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА АДАПТИВНОЇ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Голова секції: Михалюк Є.Л., доктор медичних наук, професор. 

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

 

Афанасьєв С.М., Толстикова Т.М. (Придніпровська державна академія фізичної 

культури і спорту) Застосування стрітболу для корекції постави у дітей 

молодшого шкільного віку. 

Бугаевский К.А. (Класичний приватний університет, Інститут здоров’я, спорту і 

туризму, м. Запоріжжя) Практичні аспекти фізичної реабілітації після 

порушеної позаматкової вагітності. 

Осіпов В.М. (Бердянський державний педагогічний університет) Експрес-методи 

оцінки фізичної підготовленості студентів з ослабленим здоров’ям. 

Пристинська Т.М. (Донбаський державний педагогічний університет) Засоби 

фізичної культури і спорту оздоровчо-реабілітаційної спрямованості в 

забезпеченні працездатності людини. 

  



СЕКЦІЯ 4. 

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ  МОЛОДІ. 

Голова секції: Маліков М.В., доктор біологічних наук, професор. 

Секретар: Хатунцева С.М., кандидат педагогічних наук, доцент. 

 

Бугаевский К.А. (Класичний приватний університет, Інститут здоров’я, спорту і 

туризму, м. Запоріжжя) Изучение состояния здоровья студентов-медиков 

первого курса с использованием экспресс-метода по г. Л. Апанасенко. 

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

активність як екологічний фактор впливу на здоров’я та середовище 

існування людини. 

Кідалова М. М., (Бердянський державний педагогічний університет) Фасилітація 

особистісних змін першокурсників у закладах вищої освіти як екологічна 

умова формування здоров’язберігаючих стратегій поведінки в 

адаптаційний період навчання. 

Книш С.І. (Бердянський державний педагогічний університет) Медико-біологічна 

та валеологічна складова педагогічної підготовки майбутнього вчителя 

основ здоров’я. 

Кравченко Л.М. (Бердянський державний педагогічний університет) Причинно-

наслідкові зв’язки чинників техногенно зміненого довкілля і здоров’я 

людини. 

Міщенко В.Л. (Гірничий коледж Державного Вищого Навчального Закладу 

«Криворізький Національний Університет») Формування здорового способу 

життя студентської молоді як умова до успішного навчання у вищому 

навчальному закладі. 

Мягченко О.П. (Бердянський державний педагогічний університет) Еколого-

біологічні можливості формування здорового способу життя студентської 

молоді Північного Приазов’я. 

Омельченко Т.Г. (Національний університет фізичного виховання і спорту України) 

Формування здорового способу життя населення України як нагальна 

потреба сучасності. 

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

рухових якостей у процесі фізичної підготовки студентської молоді 

шляхом застосування видів рухової активності у воді. 

Писаренко С.М., Хіврич І.І. (Бердянський державний педагогічний університет) 

Здоровий спосіб життя студентської молоді. 

Шаповалова Т.Г. (Бердянський державний педагогічний університет) Еколого-

валеологічний підхід до формування здоровʼязбережувальної 

компетентності у студентів факультету фізичного виховання. 

Данило М.Г. (Бердянський державний педагогічний університет) Визначення рівня 

фізичної готовності майбутніх фітнес тренерів до оволодіння базовими 

уміннями та навичками з функціонального фітнесу в процесі фахової 

підготовки. 

  



ІНФОРМАЦІЯ 
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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». 

 


