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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Пристинський Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, 
доцент, завідувач Науково-дослідної лабораторії взаємодії духовного й фізичного 
розвитку дітей та учнівської молоді (e-mail: vladimir-pristinskii@yandex.ru) – голова 
організаційного комітету. 

 

Блоцький Сергій Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент, декан 
факультету фізичної культури (е-mail: omsiid@mspu.by). 

 

Воробйов Владислав Федорович – кандидат біологічних наук, доцент (е-mail: 
vovofo@mail.ru). 

 

Гамалій Володимир Васильович – кандидат педагогічних наук, професор (е-
mail: kinesiology@rambler.ru). 

 

Дєлєскє Світлана Валентинівна – директор загальноосвітньої школи, 
вчитель-методист (е-mail: deleskesv@gmail.com). 

 

Драндров Герольд Леонідович – доктор педагогічних наук, професор (е-mail: 
gerold49@mail.ru). 

 

Качан Олексій Анатолійович – завідувач відділом фізичної культури та 
спортивно-масової роботи інституту післядипломної педагогічної освіти (е-mail: 
aleksei_kachan@mail.ru). 

 

Осіпцов Андрій Валерійович – доктор педагогічних наук, професор (е-mail: 
osipcov_andrey@mail.ru). 

 

Пристинська Тетяна Миколаївна – магістр фізичного виховання, старший 
викладач, співробітник Науково-дослідної лабораторії взаємодії духовного й 
фізичного розвитку дітей та учнівської молоді (e-mail: vladimir-pristinskii@yandex.ru). 

 

Федоров Олександр Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент (е-mail: 
sportscience@mail.ru). 

 

 
Наукові консультанти: Омельченко Світлана Олександрівна, доктор 

педагогічних наук, професор, ректор Донбаського державного педагогічного 
університету; Шевченко Галина Павлівна, доктор педагогічних наук, 
професор, академік НАПН України, директор Науково-дослідного інституту 
духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету 
ім. Володимира Даля. 
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НАПРЯМИ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(ДОПОВІДІ, ПОВІДОМЛЕННЯ, ДИСКУСІЇ) 

 

• Соціальні функції фізичної культури і спорту у формуванні гармонійно 

розвиненої особистості, цінностей здоров’я і здорового способу життя. 

• Духовні цінності фізичної культури і спорту в житті сучасної людини 

(генерування здоров’я, стиль здорового способу життя, поведінкові чинники 

здоров’я). 

• Феномен здоров’я в аксіологічному дискурсі крос-культурної взаємодії. 

Взаємозв’язок фізичного виховання, фізичної реабілітації і рекреації в 

збереженні здоров’я людини. 

• Формування здоров’язбережувального освітнього простору сучасного 

навчального закладу. 

• Інформаційно-комунікаційні технології в забезпеченні фізичного 

виховання і спорту, здоров’я і здорового способу життя. 

• Психолого-педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичної культури і 

спорту, спорту вищих досягнень, спортивного тренування, адаптивного 

фізичного виховання. 

• Професійно-педагогічна підготовка фахівця в галузі фізичного 

виховання, спорту, оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 

• Проблема формування дискурсивно-проективної компетентності 

фахівця в галузі фізичної культури і спорту в контексті становлення у дітей та 

молоді гуманістичного світогляду. 
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Пленарне засідання 
в режимі онлайн-трансляції 

 
23 березня 2017 р. 

 
Початок: 10.00 (час за Києвом) 

 
10.00 – 11.00 – реєстрація учасників на сайті конференції Інтернет ресурс: 

https://webippo5.clickmeeting.com/01 (пароль для входу 1122). 
 
 

ВІДКРИТТЯ ТА ХІД КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

11.00 – 11.10 – вітальне слово ректора Донбаського державного 
педагогічного університету, доктора педагогічних наук, професора Омельченко 
Світлани Олександрівни; директора Науково-дослідного інституту духовного 
розвитку людини Східноукраїнського національного університету ім. 
Володимира Даля, доктора педагогічних наук, професора, академіка 
Національної академії педагогічних наук України Шевченко Галини Павлівни. 

 

11.10 – 11.30 – вітальне слово партнерів та учасників конференції 
(представник ректорату, наукового відділу, студентського наукового 
співтовариства). 

 

11.30 – 14.00 – доповіді, повідомлення, дискусії за фактом реєстрації 
учасників конференції. 

 
 

14.00 – 15.00 – Обговорення доповідей, підведення підсумків пленарного 
онлайн-засідання, прийняття рішення (резолюції). 

 
 
 

24 березня 2017 р. 

Секційні засідання за програмою модераторів конференції. 
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Секційні засідання 
 

СЕКЦІЯ 1. 
Соціальні функції фізичної культури і спорту в розвитку 

гармонійно розвиненої особистості, цінностей здоров’я і здорового 
способу життя 

 

Армянинова Т.В. 
Социальные функции физической культуры и спорта в формировании 

гармонично развитой личности. 
 

Бекмухамбетова Л.С.,  Ибраева Р.Ж.,  Досмухамедова М.М. 
Социально-педагогические аспекты здорового образа жизни 

школьников г. Костаная. 
 

Беспутчик В.Г., Ярмолюк В.А. 
Отношение учащихся учреждений общего среднего образования к 

дисциплине «Физическая культура и здоровье». 
 

Гейтенко В.В. 
Зарубіжний досвід соціально-педагогічного супроводу старшокласників у 

середовищі неформальних молодіжних організацій антисоціальної 
спрямованості. 

 

Дзюба А. 
Значущість соціальних функцій фізичної культури у формуванні 

гармонійно розвиненої особистості, цінностей здоров’я і здорового способу 
життя. 

 

Єрмоленко О.В., Малахова Ж.В. 
Науково-практичні аспекти використання інноваційних фізкультурно-

спортивних технологій в процесі соціальної інтеграції молоді. 
 

Іваненко О.І. 
Соціальна роль фізичної культури та спорту. 
 

Качан О.А. 
Соціалізація учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів 

засобами фізичної культури. 
 

Лисенко О.О. 
Соціальні чинники у формуванні здорового способу життя. 
 



 6 

Лозовая М.А., Лозовой А.А. 
Физическая культура как социальное явление в жизни людей. 
 

Петрова С.М. 
Соціальні функції фізкультури і спорту в становленні особистості 

дитини-сироти. 
 

Приймак А.Ю. 
Экспериментальное обоснование социально-педагогического процесса 

формирования преемственности в воспитании здорового образа жизни 
школьников и студентов средствами физической культуры и спорта. 

 

Сліпецький В.П. 
Формування культури здоров’я студентів – невід’ємна частина загальної 

культури суспільства. 
 

Столяров В.И. 
Роль и значение диалектического метода в спортивной науке. 
 

Столяров В.И., Баринов С.Ю., Орешкин М.М. 
Инновационная концепция личностно ориентированного физического 

воспитания и важное значение ее реализации в вузах. 
 
Федоров А.И., Сивохин И.П., Мамиев Н.Б. 
Самосохранительное поведение современной студенческой молодежи. 
 
Филинков В.И., Диденко Д.П. 
Перспективы развития системы физического воспитания в 

высших учебных заведениях Украины. 
 
Цымбалюк Е.А. 
Методологические основы исследования соматической 

культуры белорусских тренеров. 
 
Цымбалюк Е.А. 
Результаты социологического исследования соматической 

культуры белорусских тренеров. 
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СЕКЦІЯ 2. 
Духовні цінності фізичної культури і спорту в житті сучасної 

людини. Генерування здоров’я, стиль здорового способу життя, 
поведінкові чинники здоров’я 

 

Белова Т.Ч., Попко Л.Ф., Юраго О.Л. 
Повышение мотивации к занятиям физической культурой и спортом у 

студентов посредством занятий по интересам. 
 

Быков В.С., Ягудина Е.С., Прокопьев Н.Я., Хафизова А.С. 
Социально-педагогическая характеристика лиц, систематически 

употребляющих наркотические вещества. 
 
Гладун Н.В. 
Складові духовних цінностей у структурі фізичної культури особистості. 
 
Еганов А.В., Быков В.С., Романова Л.А., 
Кокин В.Ю., Никифорова С.А. 
Влияние ценностей физической культуры и спорта на уровень здоровья 

обучающейся молодежи мужского пола. 
 
Заколодная Е.Е. 
Значение моральных дилемм в духовно-нравственном образовании 

студентов-спортсменов. 
 
Осипцов А.В. 
Формирование общечеловеческих ценностей в контексте воспитания 

преемственности здорового образа жизни студенческой молодежи. 
 
Пархоменко Л.А. 
Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом у 

младших школьников. 
 
Пегов В.А. 
Три качества телесного опыта человека. 
 
Полятикіна Г.О. 
Інноваційна програма «Я і моє здоров’я » в дії. 
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Попко Л.Ф., Белова Т.Ч., Юраго О.Л. 
Формирование ценностей здорового образа жизни у студентов 

педагогического факультета Гродненского государственного университета 
имени Я. Купалы. 

 
Пристинская Т.Н. 
Ответственность за здоровье в воспитании физической культуры 

студенческой молодежи как актуальная педагогическая и социальная проблема. 
 
Резник Л.В., Скворцова А.В. 
Состояние здоровья и типы конституции студентов в зависимости от вида 

спорта. 
 
Рейт Е.М. 
Характеристика уровней развития личного пространства детей старшего 

дошкольного возраста. 
 
Романова І.В. 
Духовні цінності фізичної культури і спорту в житті людини. 
 
Савко Э.И., Ереметько С.Н. 
Здоровьесберегающие педагогические технологии и здоровый образ 

жизни студентов. 
 
Савушкина Я.Э., Врублевский Е.П. 
Оценка мотивации женщин зрелого возраста к занятиям в фитнес-клубе и 

их физического состояния по данным анкетирования. 
 
Селиверстов А.А. 
Формирование внутренней мотивации у студентов на занятиях 

физической культурой. 
 
Семенюк Н.А. 
Дидактичний супровід уроків фізичної культури в початковій школі 

(ігрові тренінги духовного спрямування). 
 

Тагамлик В., Пристинська Т. 
Ідея соціальної відповідальності за здоров'я як методологічна основа 

розробки інноваційних технологій формування духовної культури 
особистості. 
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Третьяк К.Е. 
Духовне й фізичне виховання підлітка. 
 
Туяхова В.В. 
Роль фізичної культури та спорту в духовному вихованні особистості. 
 
Фролов Е.В. 
Теоретико-практические основы формирования мотивационно-

ценностного отношения студенческой молодежи к физическому воспитанию. 
 
Хаджинова К.В., Пристинський В.М. 
Організація здорового способу життя населення України як стратегічне 

завдання управління системою фізичного виховання. 
 
Холодний О.І., Герасименко П.Є., Головаш В.Г. 
Фактори, які впливають на формування здорового життя підлітків. 
 
Чебан Т.Н. 
Методы повышения активности студентов в дисциплине «Физическая 

культура».  
 
Чебан Т.Н., Мамков О.М. 
Формирование здорового стиля жизни студентов. 
 
Ягелло А.В., Гусинец Е.В. 
Исследование уровня физического развития и функционального 

состояния студентов ГГУ имени Ф. Скорины. 
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СЕКЦІЯ 3. 

Феномен здоров’я в аксіологічному дискурсі крос-культурної 
взаємодії. Взаємозв’язок фізичного виховання, фізичної реабілітації й 

рекреації у збереженні здоров’я людини 
 

Антипова Е.В., Антипов В.А., Толкунова К.М. 
Три складові частини фізичної культури у збереженні і зміцненні 

здоровся людини. 
 
Валеев А.М., Абдульманова Р.Р., Мухаметзянов Э.М., 
Валеева М.Н., Саммасова Т.А. 
Средства и методы развития гибкости у детей среднего школьного 

возраста. 
 

Василенко В.В., Пальвинская Л.В. 
Программа восстановления детей среднего школьного возраста с 

нарушениями осанки в сагиттальной плоскости. 
 
Вишневский В.А. 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

на основе разработки индивидуальных оздоровительных программ. 
 
Власенко Н.Э. 
Программно-методические основы формирования двигательных умений у 

воспитанников первой младшей группы (2-3 года). 
 

Гончарук Н.В., Плечистова Е.А. 
Современные подходы к физической реабилитации при гипертонической 

болезни II стадии на стационарном этапе. 
 
Гончарук Н.В., Фурман Е.Ю. 
Современные принципы проведения комплексной физической 

реабилитации больных сахарным диабетом второго типа в условиях 
поликлиники. 

 
Губарева Н.В., Линдт Т.А., Малахова Е.Э. 
Влияние занятий фитнес-йогой на гармонизацию женского здоровья. 
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Гуляков А.А., Зиннатуллин Л.Н., Гуляков А.Е., 
Гулякова А.П., Валеев А.М., Никитин А.С. 
Влияние плавания на динамику физического развития и физической 

подготовленности младших школьников. 
 
Кривцун-Левшина Л. 
Теоретический анализ оздоровительно-рекреационной физической 

культуры. 
 
Лях Г.Ю., Клименко А.А. 
Исследование двигательных характеристик здорового образа жизни 

студентов как детерминанта их конкурентоспособности. 
 
Марчик В.І., Макаренко Н.Г. 
Інформативність функціональних проб та індексів у дослідженні серцево-

судинної системи людини. 
 
Мироненко Е.Н., Мироненко Ю.А. 
Физическая реабилитация и рекреация в укреплении здоровья студентов. 
 
Місюра А.О., Гусинец Є.В. 
Особливості використання фізичних вправ на уроках англійської мови 

з учнями 5-х класів. 
 
Мятыга Е.Н. 
Средства физической реабилитации в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста, часто болеющих острыми респираторными 
заболеваниями. 

 
Мятига О.М., Сарбаш Л.В. 
Вплив сучасних засобів фізичної реабілітації при ампутаціях гомілки у 

збереженні здоров’я людини. 
 
Мятыга Е.Н., Балычев М.С. 
Современные подходы к подбору средств физической реабилитации при 

травматических повреждениях спинного мозга. 
 
Мятыга Е.Н., Калашникова А.И. 
Лечебная физическая культура при атеросклерозе сосудов нижних 

конечностей на поликлиническом этапе. 
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Мятыга Е.Н., Матвиенко А.К. 
Роль лечебной физической культуры при мочекаменной болезни. 
 
Мятига О.М., Сидорчук І.О. 
Застосування засобів фізичної реабілітації у фізичному вихованні дітей 

при плоскостопості. 
 
Осіпов В.М. 
Фізичний стан готовності студентів до занять спортом 

для всіх у період дозвілля. 
 
Палашенко М.Ю., Назаренко И.А. 
Физическая реабилитация студентов при повреждениях мениска. 
 
Самарченко А.Є., Пристинський В.М. 
Сучасні СПА-технології та нетрадиційні різновиди масажу. 
 
Шаповалов А.В., Манько И.Н. 
Патологии в состоянии здоровья детей младшего школьного возраста и 

потенциал физического воспитания в их устранении. 
 
Шевирьова Г.Г. 
Формування здорового способу життя школярів як актуальне завдання 

професійної діяльності вчителя. 
 
Юденко И.Э., Юденко И.А. 
Влияние аппаратной механотерапии на эффективность восстановления 

работоспособности верхних конечностей пациентов, перенесших инсульт. 
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СЕКЦІЯ 4. 

Формування здоров’язбережувального освітнього простору 
сучасного навчального закладу 

 

Бродецька І.В. 
Формування в учнів здорового способу життя на підставі 

здоров’язберігаючих та інтерактивних технологій. 
 

Борисенко Л.Л. 
Валеологічна студія як засіб формування здоров’язберігаючого 

середовища коледжу. 
 
Викторов Д.В., Корнеева С.В., Мельникова О.В. 
Профилированное физическое образование как компонент физической 

культуры в ВУЗе. 
 
Викторов Д.В., Лешуков В.С., Ярушев Ю.А. 
Сущность профилированного физического образования студентов 

ЮУрГУ. 
 
Викторов Д.В. 
Этапы построения профилированного физического образования. 
 
Власенко Н.Э. 
Развитие творческих способностей у воспитанников 5-6 лет средствами 

детского фитнеса. 
 
Єрмоленко М.В., Малахова Ж.В. 
Науково-методичні аспекти застосування методики спортивно 

орієнтованої рухової активності студентів вищих медичних навчальних 
закладів освіти. 

 
Іжболдіна І.А. 
Здоров’язберігаючі технології та їх класифікації. 
 
Калюжна Т.М. 
Використання здоров’язбережувальних технологій як основа збереження 

й зміцнення здоров’я школяра. 
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Коршун Л.С., Сергєєва І.А. 
Формування здорового способу життя школярів як пріоритетний 

напрямок розвитку сучасної школи через впровадження інноваційної програми 
«Я і моє здоров’я». 

 
Косолап О.О. 
Формування здоров’язбережувального освітнього простору сучасного 

навчального закладу. 
 
Кочеткова Т.Н., Рябых Г.Н., Рябых А.В. 
Баскетбол как универсальное средство формирования 

здоровьесберегающего образовательного пространства современного учебного 
заведения. 

 
Крошка С.А. 
Сучасний навчальний заклад – майстерня здоров’язберігаючого 

освітнього простору(з досвіду роботи Лисичанського педагогічного коледжу). 
 
Лебедик Л.В. 
Оцінювання культури навчального закладу через якість 

здоров’язбережувального середовища. 
 
Літус І.Р. 
Використання фітнес-програм на заняттях фізичного виховання для 

студентів вищих навчальних закладів. 
 
Опришкова С.Г. 
Мотивація на уроках фізичної культури як  складова успішності 

навчально-виховного процесу у формуванні здорового способу життя, 
успішності з предмету. 

 
Стрельніков В.Ю. 
Формування здоров’язбережувального навчального середовища 

університету шляхом регулювання емоційних станів його суб’єктів. 
 
Харитонова Л.Н., Рахманова А.Р., Абзалов Н.И., Абзалов Р.Р., 

Валеев А.М., Мухаметзянов Э.М., Перетягин Ф.В. 
Развитие двигательных способностей школьников городской и сельской 

местности. 
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Шашкіна Л.М. 
Формування здоров’язберігаючих технологій навчання 

в освітньому просторі. 
 
Шебил З. 
Физкультурно-спортивная деятельность студентов высших учебных 

заведений в условиях реформирования системы высшего образования. 
 
Ширін І.К., Долинний Ю.О. 
Спортивно орієнтоване фізичне виховання студентської молоді. 
 
Широкая М.С., Дворак В.Н. 
Сущностные характеристики проблемы мотивации достижения успеха у 

студентов-спортсменов. 
 
Штреккер І.В. 
Проект «Формування здоров’язбережувального освітнього простору 

сучасного навчального закладу». 
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СЕКЦІЯ 5. 

Інформаційно-комунікаційні технології в забезпеченні фізичного 
виховання і спорту, здоров’я і здорового способу життя 

 

Ботагариев Т.А., Кубиева С.С., Срымов Р.М. 
Экспериментальное обоснование реализации электронного учебного 

пособия в учебном процессе по предмету «Физическая культура» в школе. 
 
Гурьев С.В. 
Применение технологии БОС для сохранения и укрепления здоровья 

студентов. 
 
Качан О.А. 
Упровадження та ефективне використання Інтернет ресурсів у 

викладацькій практиці учителя фізичної культури. 
 
Мельникова Ю.А. 
Проблемы и перспективы использования информационно-

коммуникативных технологий в физкультурном образовании. 
 
Одинцова А.А., Лапыгина О.В. 
Информационно-коммуникационные технологии в обеспечении 

физического воспитания и спорта. 
 
Самарченко А.Е., Пристинская Т.Н. 
Информационно-коммуникационные технологии в медико-

биологическом обеспечении занимающихся различными видами 
оздоровительно-рекреационной двигательной активности. 

 
Федоров А.И. 
Дистанционные образовательные технологии в системе подготовки 

будущих специалистов по физической культуре, спорту и туризму. 
 
Федоров А.И. 
Организация образовательного процесса в информационно насыщенной 

среде высшего учебного заведения. 
 
Шилько С.В., Черноус Д.А. 
Программное обеспечение для определения характеристик скелетных 

мышц. 
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СЕКЦІЯ 6. 

Психолого-педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичної 
культури і спорту, спорту вищих досягнень, спортивного тренування, 

адаптивного фізичного виховання 
 

Абросимова Ю.В. 
Работа со спортивной командой по формированию благоприятного 

социально-психологического климата. 
 
Алиев Р.Г., Кочеткова Т.Н. 
Профессиональная физическая подготовка борцов вольного стиля. 
 
Арпентьева М.Р. 
Медитация в психологическом сопровождении спорта. 
 
Арпентьева М.Р. 
Медитативная музыкотерапия в психологическом сопровождении спорта. 
 
Бойко А.С. 
Спортивно-важные качества личности и память подростков-спортсменов. 
 
Бугаевский К.А., Михальченко М.В. 
Исследование особенностей полового диморфизма и ряда 

репродуктивных показателей у триатлонисток. 
 
Бугаевский К.А., Бугаевская Н.А. 
Изучение пальцевого индекса и проявлений полового диформизма у 

волейболисток. 
 
Бугаевский К.А. 
Изучение показателей гендерной идентификации типа личности и 

значений полового диформизма у спортсменок в ряде игровых командных 
видах спорта. 

 
Вайсер А.А., Губарева Н. В. 
Влияние и совершенствование стиля профессионального хоккейного 

вратаря на показатели соревновательной деятельности. 
 
Вертипорох О.О. 
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Вплив занять каланетикою на показники фізичних якостей студенток. 
Голощапова О.В. 
Психолого-педагогічні аспекти та мотивація досягнення успіху як 

стимулюючі засоби досягнення високих спортивних результатів у спортсменів 
з легкої атлетики. 

 
Горская И.Ю., Зданович И.А., Кравчук Т.А., Сарамуд А.Г. 
Контроль технической подготовленности в спортивном пешеходном 

туризме с учетом уровня квалификации. 
 
Горская И.Ю., Пушкин А.С., Воржев П.А. 
Анализ предстартового состояния квалифицированных велосипедистов. 
 
Горская И.Ю., Харитонова Л.Г. 
Психомоторная и координационная подготовка юных хоккеистов с 

учетом морфотипологических различий. 
 
Диденко М., Пристинская Т. 
Технико-тактическая подготовка в баскетболе. 
 
Егельская А.А. 
Особенности проявления агрессии у спортсменов различных видов 

спорта. 
 
Заколодная Н.Д. 
Соотношение темперамента и надежности соревновательной 

деятельности стрелков-пулевиков. 
 
Зданевич А. А., Шукевич Л. В., Котович Ю. Э. 
Характерные особенности количественных показателей выполнения 

поворотов с гирей 16 кг олимпийского чемпиона в метании молота Ромуальда 
Клима. 

 
Иванькова Ю.А. 
Особенности психических состояний в спортивной деятельности. 
 
Игнатенко Н.О. 
Значимость изучения проблемы копинг-стратегий у подростков-

спортсменов. 
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Игнатенко Н.О. 
Работа с подростками-спортсменами, направленная на повышение 

частоты использования адаптивних копинг-стратегий. 
 
Киреева Г.В. 
Значимость эмоционально-волевого компонента личности спортсмена. 
 
Корнеенко М.В. 
Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям. 
 
Кравченко Р.Т. 
Вплив тренувального процесу на витривалість серцево-судинної системи 

юних волейболістів. 
 
Крижанец Е.Д. 
Теоретические аспекты проблемы развития мотивации достижения 

успеха спортсменов юношеского возраста. 
 
Малахова Е.Э., Губарева Н.В. 
Исследование сенсомоторных способностей у юных гимнасток на 

начальном этапе подготовки. 
 
Мягких Е.Д., Горская И.Ю. 
Оценка точности двигательных действий юных фехтовальщиков (сабля). 
 
Некрасов Г.Г., Самойленко В.Л. 
Особливості тактичної підготовки футболістів. 
 
Ротарь Г.Ю. 
Психологические особенности спортсменов, занимающихся 

единоборствами (на примере бокса и дзюдо). 
 
Саскевич А.П. 
Динамика антропометрических данных и уровня физической 

подготовленности юных хоккеистов. 
 
Томилин К.Г. 
Медико-биологическое и психолого-педагогическое обеспечение 

физической культуры, спорта и туризма. 
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Томилин К.Г. 
Модели подготовленности яхтсменов класса «Парусная доска». 
 
Тужык А.Ф. 
Працэдура біялагічнай адваротнай сувязі як сродак барацьбы з 

трывожнасцю. 
 
Фоменко А.А. 
Модель чемпиона борца-тяжеловеса греко-римского стиля с учетом 

изменения правил соревнований. 
 
Фролов Е.В., Петряков А.В. 
Новые возможности в тренировке силовых способностей 

кик-боксеров 10-12 лет. 
 
Хмырова О.А. 
Применение игровых технологий в целях повышения физической 

подготовленности юных баскетболисток. 
 
Штайн И.В. 
К вопросу формирования устойчивой мотивации к занятиям спортом у 

детей на этапе начальной спортивной подготовки. 
 
Шукевич Л.В., Зданевич А.А., Полетило И.В. 
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 

высококвалифицированных пловцов. 
 
Эль Райес А.А., Гуляков А.А. 
Определение уровня развития координационных способностей у 

спортсменов высокого спортивного мастерства. 
 
Юров И.А. 
Психолого-педагогическая подготовка спортсменов-пловцов 

в курортном Сочи. 
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СЕКЦІЯ 7. 

Професійно-педагогічна підготовка фахівця в галузі фізичного 
виховання, спорту, оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

 

Андріанов Т.В., Гладир Я.С. 
Роль дисципліни «Фізичне виховання» у підвищенні якості професійної 

підготовки майбутніх учителів біології та хімії. 
 
Кириенкова В.М., Беликов П.А., Бумарскова Н.Н., Садова Е.И. 
Изучение влияния различных видов физической нагрузки на степень 

выраженности изменений психического состояния у студентов основной 
медицинской группы. 

 
Козлов В.Н., Никишкин В.В. 
Инновационные технологии в учебно-тренировочном процессе по 

физической культуре. 
 
Козлова М.Г., Степанова В.В. 
Гимнастика : история развития и гимнастика для детей. 
 
Козлова М.Г., Степанова В.В. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
 
Комкова И.А., Мещерякова И.Б. 
Физкультурное образование : критерии и показатели 

здоровьесберегающей компетентности. 
 
Комкова И.А., Смирнова Л.В., Целищева Е.И. 
Региональная концепция физкультурного образования. 
 
Кучуренко В.Л., Никулин А.А., Сизов Д.А. 
Теоретические основы профессионально-прикладного физкультурного 

образования (ППФО) музыкантов. 
 
Ляшенко В.В., Крошка С.А. 
Ефективність спортивно-масової роботи – запорука якісної підготовки 

фахівця-професіонала. 
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Мухаматгалєєв Є.Г. 
Залежність вибору студентами факультету фізичного виховання нових 

завдань від результатів, отриманих ними за виконання попередніх. 
 
Павицкая З.И. 
Профессиональное общение в системе обучения иностранному языку в 

спортивном вузе. 
 
Самарченко А., Улытыч Е., Пристинская Т. 
Методическое сопровождение деятельности педагога по реализации 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 
 
Старченко В.Н. 
Педагогический анализ физкультурного занятия. 
 
Тимошенко В.В., Олійник О.М.,Сорокін Ю.С., 
Черненко С.О., Малахова Ж.В. 
Основні детермінанти розвитку професіоналізму вчителя фізичної 

культури. 
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СЕКЦІЯ 8. 

Проблема формування дискурсивно-проективної компетентності 
фахівця в галузі фізичної культури і спорту в контексті становлення у 

дітей та молоді гуманістичного світогляду 
 

Басенко Р.О. 
Християнсько-гуманістичні цінності фізичного здоров’я особистості у 

ґенезі духовно-педагогічної ідентичності європейської молодіжної політики 
ордену єзуїтів. 

 
Белов А.С., Пристинский В.Н. 
Характеристика принципов физического воспитания как основных 

закономерностей всестороннего развития личности. 
 

Берсенёва О.Ю., Севастьянов Д.Ю., Смирнов А.В. 
Концепция физкультурного образования. 
 
Гринь Я.В. 
Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному 

процесі. 
 
Дулаев М.К., Манько И.Н. 
Средства и методы развития двигательных качеств у подростков. 
 
Зданевич А. А., Шукевич Л. В., Самойлюк Т. А. 
Проявление максимальной частоты движений школьников и 

школьниц 6-17 лет. 
 
Кажадуб М.С., Сеўдалеў С.В. 
Важные аспекты планирования тренировочного процесса легкоатлеток. 
 
Кисель А.А. 
Личностные особенности учащихся, занимающихся спортом. 
 
Кочеткова Т.Н., Денгис В.А. 
Подвижные игры в физическом воспитании младших школьников. 
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Кравченко Р.Т. 
Ставлення учнів старших класів до дисципліни «Фізична культура» та її 

необхідність у їхньому житті. 
 
Крутогорська Н.Ю., Аверін А.І. 
З досвіду використання педагогічної спадщини А.С. Макаренка у 

практиці підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання. 
 
Латишевська К.В., Кондратюк В.Ю. 
Сучасний стан та особливості рухової активності учнів 13-15 років 

(на прикладі школярів міст України та Польщі). 
 
Літус Р.І. 
Методика розвитку силової спрямованості засобами фітнес-програм для 

учнів старшої школи на уроках фізичної культури. 
 
Літус Р.І., Кулик О.А. 
Технологія створення та впровадження фітнес-програм 

серед населення України. 
 
Никитин А.С., Гуляков А.А., Шакирова Ч.Р. 
Особенности физического развития школьников различного возраста. 
 
Пристинський В.М. 
Психолого-педагогічне забезпечення процесу фізичного виховання 

учнівської молоді. 
 
Савко Э. И. 
Формирование гармонично развитой личности студенческой молодежи с 

помощью программы самосозидания. 
 
Сальников В.А., Хозей С.П., Бебинов С.Е., Михеев А.Н. 
Сенситивные периоды в развитии двигательных способностей: проблемы 

и перспективы. 
 
Старчанка У.М. 
Алімпійская ідэя ў кантэксце алімпійскай дзейнасці. 
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Столяров В.И. 
Судьба гуманистического олимпийского проекта Кубертена в 

современном олимпийском движении. 
 
Титова М.С. 
Исследование влияния информационной составляющей спортивной 

символики. 
 
Філінков В.І., Касьянюк О.С. 
Проблеми розвитку фізичної культури і спорту в Україні. 
 
Фролов Е.В., Николаев А.Г. 
Стимулируемое развитие физических качеств у школьников 8-9 классов 

на уроках лыжной подготовки. 
 
 

 
 

 
 



  

 
 

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні 
гармонійно розвиненої особистості : програма IV Міжнародної науково-
практичної онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 23-24 березня 2017 р.) 
/ укладач В.М. Пристинський. – Слов’янськ : ДВНЗ “Донбаський державний 
педагогічний університет”, 2017. – 26 с. 
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