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

працівник освіти України, завідувач кафедри історії та філософії, 

координаторміжнародних відносин БДПУ. 

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

первинної профспілкової організації БДПУ, кандидат педагогічних наук, 

доцент. 

5. Кручинський Микола Генріхович, доктор медичних наук, професор, 

проректор з наукової роботи ПолісДУ. 

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

факультету організації здорового способу життя ПолісДУ. 

7. 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. 

8. Коновальська Людмила Олександрівна,кандидат педагогічних наук, 

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

людини з навчальної роботи БДПУ. 

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

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

роботи та міжнародної діяльності БДПУ. 

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

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

виховної роботи, викладач БДПУ. 

11. Кузнєцова Олена Тимофіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри фізичної культури і спорту ПолісДУ. 

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

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

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

спорту, доцент, Президент федерації пауерліфтингу Запорізької області, 

завідувач кафедри фізичного виховання БДПУ. 

14. Самсутіна Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання БДПУ. 

15.  Кіров Микита Сергійович, технік ІІ категорії БДПУ. 
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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 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-науковогоцентру«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, професор 

кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і 

здоров‘я 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. Хатунцева Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

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

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

спорту, доцент, Президент федерації пауерліфтингу Запорізької області, 

завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання БДПУ. 

18. Коновальська Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

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

навчальної роботи БДПУ. 

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

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

роботи та міжнародної діяльності БДПУ. 

20. Кручинський Микола Генріхович, доктор медичних наук, професор, 

проректор з наукової роботи ПолісДУ (Білорусь). 

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

факультету організації здорового способу життя ПолісДУ (Білорусь). 

22. Кузнєцова Олена Тимофіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної культури і спорту ПолісДУ (Білорусь). 

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

(Берлін, Федеративна Республіка Німеччина). 

24. Теодорос Болатоглу, доцент кафедри баскетболу на кафедрі фізичного 

виховання та спорту, Афінський національний університет імені Каподистрії 

(Греція). 

25. Разумовский Константин Веніаминович, президент Міжнародної академії 

екології і здоров’я (Вільнюс, Литва). 

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

систем і поновлюваних джерел енергії Автономний університет Пуебла 

(Мексика). 

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

доцент кафедри гімнастики Державного Університету Фізичного Виховання і 

Спорту (Молдова). 

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

Інститут славістики Польської академії наук (Варшава, Польща). 

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

Польської академії наук (Варшава, Польща). 

30. 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. 

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

кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського.  
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32. Іваниця Галина Афанасіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, перший 

проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи; 

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

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

неперервної освіти». 

34. Жáра Ганна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біологічних 

основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

35. Паламарчук Юлія Григорівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Комунального закладу 

вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». 

36. Ганаба Світлана Олександрівна, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін 

Національної акдемії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького. 

37. Путятіна Галина Миколаівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

професор,  проректор з науково-педагогічної роботи Харківської державної 

академії фізичної культури. 

38. Христова Тетяна Євгенівна, доктор біологічних наук, професор,  професор 

кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

39. Проценко Андрій Анатолійович, кандидат педагогічних наук,  завідувач 

кафедри теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

40. Лупаренко Світлана Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

41. Дутчак Мирослав Васильович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, 

професор, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, перший 

проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного 

виховання і спорту України. 

42. Дутчак Юрій Васильович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту 

Хмельницького національного університету. 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

16 вересня 2021 року 

 

1000 – 1200 – Пленарне засідання. Форма проведення – онлайн. Посилання на 

підключення: https://meet.google.com/ckg-wqwg-cci . 

1300 – 1700 – Продовження пленарного засідання. Форма проведення – онлайн. 

Посилання на підключення: https://meet.google.com/ckg-wqwg-cci . 

1700 – Віртуальна екскурсія містом Бердянськ (веб-камери спостереження, google-

карти). 

 

17 вересня 2021 року 

 

0800 – 1200 – Секційні засідання конференції. Форма проведення – онлайн. 

1200 – 1330 – Обідня перерва. 

1300 – 1800 – Секційні засідання конференції. Форма проведення – онлайн. 

1800 – 1830 – Підсумкове засідання та формування резолюції конференції. Форма 

проведення – онлайн. 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ НА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Вітальні слова 1-5 хв. 

Виступи до 10 хв. 

Доповідь до 15 хв. 

Участь у дискусіях до 5 хв. 

 

  

https://meet.google.com/ckg-wqwg-cci
https://meet.google.com/ckg-wqwg-cci
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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. 

Маринич Тетяна Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент, декан 

факультету організації здорового способу життя ПолісДУ (Білорусь) – вітальне 

слово. 

Кузнєцова Олена Тимофіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної культури і спорту ПолісДУ (Білорусь) – вітальне слово. 

Сущенко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова – вітальне слово. 

Ляхова Інна Миколаївна,  доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичної 

реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров‘я Запорізького 

державного медичного університету – вітальне слово. 

Дутчак Юрій Васильович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, 

доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту Хмельницького 

національного університету – вітальне слово. 

Зібер Фрідрих, професор, президент Європейської асоціації науки і освіти (Берлін, 

Федеративна Республіка Німеччина) – вітальне слово. 

Гриньов Роман Станіславович, кандидат фізико-математичних наук, Арієльський 

Університет (Арієль, Ізраїль) – вітальне слово. 

Теодорос Болатоглу, доцент кафедри баскетболу на кафедрі фізичного виховання 

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

вітальне слово. 

Разумовский Константин Веніаминович, президент Міжнародної академії 

екології і здоров’я (Вільнюс, Литва) – вітальне слово. 

Хосе Італо Кортес, професор, керівник лабораторії досліджень цифрових систем і 

поновлюваних джерел енергії Автономний університет Пуебла (Мексика) – 

вітальне слово. 

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

кафедри гімнастики Державного Університету Фізичного Виховання і Спорту 

(Молдова) – вітальне слово. 

Красовська Гелена, професор, доктор габілітований гуманітарних наук, Інститут 

славістики Польської академії наук (Варшава, Польща) – вітальне слово. 

Inna. М. Cheremisina, Mercy hospital Trauma center on Orthopedic / neurological unit 

Nurse (Mercy Health System at Janesville WI (Wisconsin, USA) – вітальне слово. 

Гладун Олександр Олександрович, Генеральний секретар Федерації гандболу 

України – вітальне слово. 
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Сергій Білик, професійний гравець з гандболу австрійської збірної команди  Школи 

олімпійського резерву з гандболу міста Відень (Австрія) – вітальне слово. 

Кузнєцова Олена Тимофіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної культури і спорту ПолісДУ – «Формирование 

здоровьесберегающей компетенции студентов учреждения высшего 

образования в процессе физического воспитания». 

Яковлєв Анатолі Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізичної культури та спорту ПолісДУ – «Инновационные формы физического 

воспитания студенческой молодежи». 

Хомицевич Дмитро Іванович, асистент кафедри фізичної культури і спорту,  

магістрант ПолісДУ– «Вальгусная деформация стоп у детей». 

Ляхова Інна Миколаївна,  доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичної 

реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров‘я Запорізького 

державного медичного університету – «Рухова активність майбутніх фахівців 

фізичної терапії, ерготерапії як запорука здоров‘я». 

Дутчак Юрій Васильович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, 

доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту Хмельницького 

національного університету – «Олімпійське сузір'я Хмельницького 

національного університету». 

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

доцент, Президент федерації пауерліфтингу Запорізької області, завідувач кафедри 

фізичного виховання БДПУ – «Підсумки виступів збірної команди України з 

пауерліфтингу після річної перерви пов'язаної з пандемією». 

Гладун Олександр Олександрович, Генеральний секретар Федерації гандболу 

України – «Гандбол у країнах Європи. Досвід, враження перспективи». 

Сергій Білик, професійний гравець з гандболу австрійської збірної команди  Школи 

олімпійського резерву з гандболу міста Відень, Австрія – «Психологічний супровід 

підготовки воротарів в гандболі в умовах Пандемії, австрійський досвід». 

Коновальська Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики фізичного виховання БДПУ – «Фізкультурно-

оздоровча робота в закладах загальної середньої освіти в старшій школі». 

Котова Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики фізичного виховання та спортивних дисциплін 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького – «Sports games as a means of developing professionally important 

qualities of students in the process of physical education». 

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

Національної академії педагогічних наук України – «Дитиноцентризм як 

метдологічна основа «Нової української школи»». 

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

кореспондент Національної академії педагогічних наук України, декан 
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природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка – «Аксіологічні аспекти формування 

здоров’язбережувальної компетентності студентів природничих 

спеціальностей». 

Гриньов Роман Станіславович, кандидат фізико-математичних наук, Арієльський 

Університет (Арієль, Ізраїль) – «Розвиток здоров’язбережувальної 

компетентності студентів на основі дитиноцентричних ідей Яноса Корчака». 

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

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

міжнародної діяльності БДПУ – «Екоплогінг – перспективний напрям розвитку 

здоров’язбережувальної компетентності у професійній діяльності здобувачів 

вищої освіти». 

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 – «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності 

вчителя фізичної культури на основі ціннісної рефлексії цілей сталого 

розвитку». 

Клочко Оксана Віталіївна доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського – «Використання цифрових технологій для 

формування здоровязбережувального середовища закладу вищої освіти вчення 

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

на комп’ютері». 

Браніцька Тетяна Ромуальдівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук КВНЗ «Вінницька 

академія неперервної освіти» – «Здоровязбережувальний вимір ненасильницького 

спілкування» 

Паламарчук Юлія Григорівна кандидат наук з фізичного виховання і спорту, зав 

каф. методики фізичної культури та спорту Вінницького педагогічного коледжу – 

«Формування навичок здорового способу життя шляхом рецепцій духовних 

традицій українських єдиноборств». 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

16 вересня 2021р. (п’ятниця) 0800 – 1800 

Регламент доповіді – 15 хв.  

Участь у дискусіях до 5 хв. 

Підсумкове засідання та формування резолюції конференції – 1800 – 1830 

 
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. 

 

СЕКЦІЯ 2 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ПРЕДМЕТНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ, ТА ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

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

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

 

СЕКЦІЯ 3 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ, АДАПТИВНОЇ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ Й РЕКРЕАЦІЇ 

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

Секретар: Пшенична Н.С., кандидат педагогічних наук, доцент. 

 
СЕКЦІЯ 4. 

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ  МОЛОДІ 

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

Секретар: Гнатюк В.В., кандидат біологічних наук, доцент. 

 

СЕКЦІЯ 5. 

ПРОБЛЕМИ ДОВКІЛЛЯ, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ В СУМІЖНИХ 

НАУКОВИХ СФЕРАХ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ 

Голова секції: Кузнєцова О.Т., доктор педагогічних наук, професор. 

Секретар: Яковлєв А.М., кандидату педагогічних наук, доцент. 
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ТЕМАТИКА ОБГОВОРЕНЬ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ 

СЕКЦІЯ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, ВАЛЕОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ РІЗНИХ 

ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ 

 

Верес Н.А. (Беларусь) Организационно-управленческие вопросы производственной 

физической культуры 

Горенко З.А., Ягодка Д. О. (Київ) Корекція фізичного та психоемоційного стану 

жінок другого періоду зрілого віку засобами танцювального фітнесу 

Зоріна Л.В. (Рахнівка, Хмельницька обл.) Екологічне виховання молодших 

школярів: від теорії до практики (з досвіду роботи) 

Кара С.І., Акєнтьєва Н.В., Пилипенко Л.О., Бистрова А.О. (Бердянськ) 

Формування здорового способу життя школярів в освітньому процесі 

Книш С.І. (Бердянськ) Психологічний супровід як засіб реабілітації особистості 

Колесникова Н.Н., Раевич Р.А. (Беларусь) Изучение типов темперамента 

спортсменов-единоборцев и механизмов их психологической защиты 

Колесникова Н.Н., Раевич Р.А. (Беларусь) Типы профессионального поведения 

спортсменов-единоборцев 

Коляда Е.В., Кисель Д.И. (Беларусь) Техника безопасности во время занятий 

спортивными играми (футбол) 

Красникевич Д.В. (Беларусь) Совершенствование методики обучения плаванию 

детей младшего школьного возраста 

Кузнецова Е.Т., Коляда Е.В. (Беларусь) Методика организации самостоятельных 

занятий оздоровительной тренировкой 

Лупаренко С.Є. (Харків) Проблема фізичного розвитку і збереження здоров’я дітей 

в україні (1954-1990 рр.) 

Омельченко Т.Г., Боженко-Курило О.В. (Київ) Характеристика психоемоційного 

статусу та окремих показників якості життя дівчат-підлітків з надлишковою масою 

тіла 

Чен Пен (Київ) Передумови успішності занять баскетболом студентів закладів 

вищої освіти у процесі фізичного виховання 

Яковлев А.Н. (Білорусь) Инновационные формы физического воспитания 

студенческой молодежи 

Шевчук І.В., Мазур А.А. (Київ) Результативність навчально-тренувального процесу 

секції бойового хортингу ліцею «Універсум» Шевченківського району міста Києва у 
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формуванні ключових компетентностей учнів, їх професійної зорієнтованості на 

виборі майбутньої професії 

Федорченко Т.Є. (Київ) Формування успішної особистості старшокласника на 

уроках фізичної культури з елементами бойового хортингу 

Гречаний О.М., Гречана Л.О. (Київ) Вплив уроків фізичної культури з елементами 

бойового хортингу на виховання та збереження здоров’я учнів: результати НДР у 

заклади середньої освіти 

Зуб Р.В. (Харків) Розвиток силових якостей в юнаків бойового хортингу: 

педагогічний експеримент 

 

СЕКЦІЯ 2 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ПРЕДМЕТНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ, ТА 

ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 

Білаш Є.В. (Кременчук) Професійна підготовка майбутніх учителів закладів 

загальної середньої освіти з предметних спеціалізацій, та фахівців фізичної культури 

і спорту. 

Голуб Д.О. (Бердянськ) Особливостi методики навчання технiчним прийомам у 

нападi на заняттях з футболу для юних футболістів 

Грибан Г.П., Скорий О.С., Пилипчук П.Б. (Житомир) Екологічна освіта здобувачів 

в процесі фізичного виховання 

Данило С.М., Шапрапов В.В. (Бердянськ) Деякі аспекти специфіки готовності до 

професійної діяльності фітнес-тренера 

Дутчак Ю.В., Сущенко Л.П. (Хмельницький) Забезпечення якості професійної 

підготовки здобувачів вищої освіти як сучасний тренд вищої освіти 

Кузнецова Е.Т., Маринич Т.В., Коляда Н.В. (Беларусь) Формирование 

здоровьесберегающей компетенции студентов учреждения высшего образования в 

процессе физического воспитания 

Лаптиева Л.Н., Крикало И.Н. (Беларусь) Теоретические аспекты преемственности 

профессиональной подготовки специалистов в системе профессионального образования 

Ляхова І.М. (Запоріжжя) Рухова активність майбутніх фахівців фізичної терапії, 

ерготерапії як запорука здоров’я 

Майвалдова О.В. (Бердянск) Soft skills – невід’ємна складова професійної 

підготовки здобувачів вищої освіти 

Мацухова Є.Є., Мацухов Д.Б. (Бердянськ) Аквааеробіка, як засіб оптимізації 

фізичного стану здобувачів вищої освіти 
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Самсутіна Н.М., Сапах Т. (Бердянськ) Зміст підготовки майбутніх фахівців сфери 

фізичної культури і спорту до оволодіння професійною майстерністю 

Станчевський М.М. (Бердянськ) Методика навчання нападаючому удару у 

волейболі на уроках фізичної культури для школярів 12-13 років 

Глива Ю. М. (Бердянськ) Основні аспекти здійснення навчально-тренувального 

процесу на етапі попередньої базової підготовки в баскетболі 

Бикова А. В. (Бердянськ) Методичні аспекти використання засобів  СrossFit у 

процесі силової підготовки учнів 9-х класів на уроках фізичної культури 

Митяненко О. В. (Бердянськ) Особливості застосування елементів функціональних 

тренувань під час самостійних занять учнів старшої школи 

Алексєєва Г.М. (Бердянськ) Підготовка майбутніх учителів закладів загальної 

середньої освіти засобами до використання засобів ІКТ 

Буток О.В. (Ірпінь) Бойовий хортинг як засіб формування специфічних психічних 

властивостей співробітників правоохоронних органів 

Вєхтев В.В. (Кіровоград) Бойовий хортинг–провідник оборонного звичаю та 

філософії відданого українського воїнства 

Шило О.М. (Івано-Франківськ) Особливості проведення занять з бойового хортингу 

військово-патріотичної спрямованості 

Полторацький С.С. (Київ) Бойовий хортинг у впровадженні воїнських традицій 

українського народу системі професійної підготовки допризовної молоді, 

військовослужбовців і правоохоронців 

Хатько А.В. (Бердянськ) Використання хмарних технологій у підготовці фахівців 

(учнівська та студентська молодь, курсанти) з бойового хортингу 

СЕКЦІЯ 3 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ, АДАПТИВНОЇ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ Й РЕКРЕАЦІЇ 

Безкоровайна Л.В. (Запоріжжя) Туризмологія як наукова складова інфраструктури 

туризму в умовах парадигми сталого розвитку 

Безкоровайна Л.В., Літвінова-Головань О.П., Бабій В.Г., Пиптюк П.Ф. 

(Запоріжжя) Інфраструктура туризму в координатах парадигми сталого розвитку: 

проєктування програм із фізичного виховання 

Єфімова А.І., Дніпровська Є.В. (Бердянськ) Особливості методики та техніки 

масажу дітей раннього віку 

Кузьменко В.Ю., Копочинська Ю.В. (Київ) Формування професійної ідентичності 

майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, як фактор власної освітньої 

траєкторії 
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Осіпов В., Булгаков Р. (Бердянськ) Використання міжнародної класифікації 

функціонування (МКФ) у реабілітаційній практиці 

Расторгуєва І.С. (Бердянськ) Плавання в системі реабілітації і адаптації осіб 

зобмеженими можливостями 

Хомицевич Д.И. (Пинск, Беларусь) Вальгусная деформация стоп у детей 

Христова Т.Є. (Мелітополь) Синергічний підхід до рухової реабілітації людей з 

інвалідністю 

Khatuntseva S.М., Cheremisina I.М. (Berdiansk, Wisconsin (USA)) Practical training of 

specialists in physical therapy and occupational therapy 

Волинець Н.М. (Ірпінь) Рухова активність як засіб для зміцнення здоров’я в 

школярах засобами бойового хортингу в осінньозимовий канікулярний період у 

спортивно-оздоровчих таборах України: педагогічні спостереження 

Ільницький І. Р., Найдьон-Ільницька Г. В. (Київ) Запобігання пошкоджень зубо-

щелепного апарату та опорно-рухового апарату і кісток у спортсменів, які 

займаються бойовим хортингом: впровадження результатів НДР 

Кібліцький Р.В. (Київ) Профілактика травмування та підтримання здоров’я 

спортсменів бойового хортингу 

СЕКЦІЯ 4 

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Анастасова О.Ю., Писанець І.В. (Бердянськ) Особливості організації 

фізкультурно-оздоровчих занять зі здобувачами вищої освіти, які мають надлишкову 

масу тіла 

Ганаба С.О. (Хмельницький) Тіло як інструмент пізнання: практики навчальної 

діяльності 

Шаповалова Т.Г. (Маріуполь) Формирование здоровьесберегающей 

компетентности у студентов – будущих преподавателей физической культуры 

Шеховцева О.Г. (Бердянськ) Формування у студентів Бердянського медичного 

фахового коледжу санітарно-гігієнічної культури як передумови збереження 

здоров’я 

Бойко В.Ф. (Ірпінь) Формування фізичної культури студентів-хортингістів: 

впровадження результатів НДР у заклади середньої та вищої освіти для 

популяризації, розвитку фізичної культури, спорту 

Єрьоменко В.Е. (Ірпінь) Ортондонтія у забезпеченні стоматологічного здоров’я 

спортсменів бойового хортингу дитячо-юнацького віку 

Пустолякова Л.М. (Київ) Фізичне виховання студентів в умовах пандемії в 

Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця: впровадження 

кращих практик науково-дослідних робіт 
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Щербина Ю.В. (Київ) Фізичне виховання студентів в умовах пандемії в 

Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця: впровадження 

кращих практик науково-дослідних робіт 

Оржеховська В.М. (Ірпінь) Особливості формування здорового способу життя 

студентської молоді у вищих навчальних закладах із елементами бойового хортингу 

СЕКЦІЯ 5 

ПРОБЛЕМИ ДОВКІЛЛЯ, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ В 

СУМІЖНИХ НАУКОВИХ СФЕРАХ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ 

Гнатюк В.В., Сухарєв Р. (Бердянськ) Основні причини збільшення кількості 

сцифоїдних медуз Аurelia аurita та Rhizostoma рulmo в Азовському морі 

Павлова А. (Бердянськ) «Зелені студії»: на перетині літературознавства та екології 

Некрасов Г.Г. (Бердянськ) Вплив спортивних ігор на здоров’я студентської молоді 

Некрасов Г.Г., Єфименко Т.В. (Бердянськ) Основні способи загортовування та його 

вплив на організм студентської молоді 

Писаренко С.М., Хіврич І.І. (Бердянськ) Формування здорового способу життя  

студентської молоді 

Малинський І.Й (Ірпінь) Результативність роботи відділення Національного 

Олімпійського комітету України в Київській області за поточний рік  

Діхтяренко З.М. (Ірпінь) Бойовий хортинг як засіб формування активної життєвої 

позиції в підлітків на уроках фізичної культури та спортивному гуртку 

Єрьоменко Е.А. (Ірпінь) Концепція розвитку бойового хортингу в Україні: очікувані 

результати 

Кукушкін К.М. (Київ) Стан військово-патріотичного виховання старшокласників 

засобами бойового хортингу (апробація матеріалів дослідження) 

Грек Тетяна Василівна (Ірпінь) Нормативно-правове забезпечення розвитку 

бойового хортингу в закладах освіті 

Дорошенко М.М., Дорошенко М.М. (Ірпінь) Впровадження результатів НДР у 

заклади середньої та вищої освіти для популяризації бойового хортингу через 

національно-патріотичне виховання 

 

Карасевич С.А. (Київ) Профілактика травмування та підтримання здоров’я 

спортсменів бойового хортингу 

Зубалій М.Д. (Київ) Військово-патріотичне виховання учнів закладів загальної 

середньої освіти: тестові запитання 

Остапенко О.І. (Київ) Військово-патріотичне виховання учнів закладів загальної 

середньої освіти: вимоги сьогодення 
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Тимчик М.В. (Київ) Військово-патріотичне виховання старшокласників у процесі 

фізкультурно-масової роботи 

Васьківська Т.В. (Ірпінь) Вплив середньогір’я та високогір’я на проведення 

навчально-тренувальних занять з обраного виду спорту 

Табакова Г.І. (Бердянськ) Екокритика як засіб актуалізації проблеми взаємовпливу 

довкілля на людину в художній літературі 

Путятіна Г.М. (Харків) Стратегічні напрями розвитку системи оздоровчо-

рекреаційної рухової активності 

Абдуллаєв оглі А.К., Нестеров О.С., Ребар І.В. (Мелітополь) Wrestling as a means of 

sportizing physical culture classes for university students 156 

Котова О.В., Проценко А.А., Кірієнко О.Г. (Мелітополь) Sports games as a means of 

developing professionally important qualities of students in the process of physical 

education 

Суханова Г.П., Іваненко В.В., Купрєєнко М.В.  (Мелітополь) Formation of a healthy 

educational environment in physical education classes in higher education 

Самойленко В.Л. (Бердянськ) Використання мультимедійних засобів в умовах 

дистанційного навчання на уроках фізичної культури з учнями старшого шкільного 

віку 

Єременко Н.П. (Київ) Здоров'я в системі цінностей студентів 

Волощук К.В. (Бердянськ) Волейбол як засіб фізичного виховання, вдосконалення 

фізичних і психологічних якостей 

Писаренко С.М., Анастасова О.Ю. (Бердянськ) Використання інноваційних 

технологій у фізичному вихованні 

Жосан Т.М. (Бердянськ) Розвиток рухових якостей у процесі фізичної підготовки 

студентської молоді шляхом застосування східних оздоровчих видів гімнастики 

Лукіянчук В.Л. (Київ) Організаційно-педагогічні умови ефективності розвитку 

координаційних здібностей учнів початкової школи з порушенням постави 

Пшенична Н.С. (Бердянськ) Обґрунтування доцільності викладання дисципліни 

«Популяційна екологія» для студентів спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини) 
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