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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Пристинський Володимир Миколайович, доктор філософії в галузі 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичних, методичних основ фізичного 

виховання і реабілітації, завідувач Науково-дослідної лабораторії взаємодії духовного 

й фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» – голова організаційного комітету (Слов’янськ, 

Україна). 

Блавт Оксана Зіновіївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

фізичного виховання, Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, 

Україна). 

Ботагарієв Тулеген Аміржанович – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри фізичної культури і спорту, Актюбінський регіональний 

державний університету імені К. Жубанова (Республіка Казахстан). 

Блоцький Сергій Михайлович – доктор філософії в галузі педагогічних наук, 

доцент, декан факультету фізичної культури, Мозирський державний педагогічний 

університет імені І.П. Шамякіна (Республіка Білорусь). 

Гамалій Володимир Васильович – доктор філософії в галузі педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри кінезіології, Національний університет фізичного 

виховання і спорту України (Київ, Україна). 

Долинний Юрій Олексійович – доктор філософії в галузі педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри фізичного виховання, Донбаська державна машинобудівна 

академія (Краматорськ, Україна). 

Духовний Лев Фішелевич – кандидат педагогічних наук, науковий керівник 

експериментального навчального закладу ЗСШ № 201 м. Києва, Заслужений 

працівник фізичної культури і спорту України, суддя 1 Міжнародної категорії з 

силового триборства, Відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, вчитель-

методист (Київ, Україна). 

Ексудос Брайан – магістр в галузі “Спортивні ігри”, тренер-викладач ФК 

“Буенос” (Буенос-Айрес, Аргентина). 

Зайцев Володимир Олексійович – доктор філософії в галузі педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри фізичної реабілітації, Чернігівський національний 

технологічний університет (Чернігів, Україна). 

Злотнік Ірена – магістр в галузі “Туризм, фізична реабілітація“, тренер-

викладач Ariel Public group (Петах Тіква, Ізраїль). 

Качан Олексій Анатолійович – завідувач відділу методичного забезпечення 

оздоровчої функції освіти та фізичної реабілітації, старший викладач кафедри 

психології та розвитку особистості Донецького облІППО, президент української 

федерації «СПОРТ ЗАРАДИ РОЗВИТКУ», спеціаліст вищої категорії, національний 

тренер з питань розвитку партнерства в спорті заради соціальних змін, старший 

учитель, заступник голови організаційного комітету (Краматорськ, Україна). 
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Корягін Віктор Максимович – доктор педагогічних наук, доктор наук з 

фізичного виховання і спорту, Заслужений тренер України, завідувач кафедри 

фізичного виховання, Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, 

Україна). 

Крошка Світлана Андріївна – голова циклової комісії фізичного виховання, 

вчитель вищої кваліфікаційної категорії зі званням «вчитель-методист», ВП 

«Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка» (Лисичанськ, Україна). 

Мусхаріна Юлія Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри медико-біологічних основ охорони життя та цивільного захисту, заступник 

декану факультету фізичного виховання, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (Слов’янськ, Україна). 

Осіпцов Андрій Валерійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, Маріупольський 

державний університет (Маріуполь, Україна). 

Пристинська Тетяна Миколаївна – магістр фізичного виховання, старший 

викладач кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології, ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» (Слов’янськ, Україна), технічний 

секретар. 

Слабоуз Вікторія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

(Слов’янськ, Україна). 

Тертов Олег – Майстер спорту України з рукопашного бою, тренер приватного 

спортивного клубу «Mixfight» (Мадрид, Іспанія). 

Хацаюк Олександр Володимирович – Заслужений тренер України, суддя 

національної категорії, Майстер спорту України з бойового самбо, заступник 

начальника кафедри фізичної підготовки та спорту, магістр зі спеціальності 

«Олімпійський та професійний спорт», Національна академія Національної гвардії 

України (Харків, Україна). 

Холодний Олександр Іванович – кандидат педагогічних, доцент, декан 

факультету фізичного виховання, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (Слов’янськ, Україна). 

Школа Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фізичного виховання, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради (Харків, Україна). 
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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. 

• 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. 

• Інформаційно-комунікаційні технології у сфері фізичного 
виховання і спорту. 
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Пленарне засідання 
в режимі онлайн-трансляції (тільки дистанційно) 

 

18 березня 2020 р. 
 

Початок: 10.00 (за київським часом) 

 

10.00-11.00 – реєстрація учасників та можливість підключення до ефіру за 

посиланням на YouTube (для учасників без доповіді 

https://www.youtube.com/watch?v=1tobTqYhYKI; груповий дзвінок для участі 

у скайп-трансляції https://join.skype.com/dyhjgP8lqwby). 

 

ХІД КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

11.00 – 11.30 – вступне слово ректора ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», 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; 
 

партнерів з організації та учасників конференції (представник ректорату, 

наукового відділу, студентського наукового співтовариства, завідувачів кафедр, 

директорів закладів освіти тощо). 
 

11.30 – 15.00 – доповіді, повідомлення, дискусії за фактом реєстрації 

учасників конференції. 
 

15.10 – 17.00 – обговорення доповідей, підведення підсумків пленарного 

онлайн-засідання, прийняття рішення (резолюції). 

 

 
19 березня 2020 р. 

 
Секційні засідання за програмою модераторів конференції. 
 
Матеріали конференції будуть розміщені на сайті 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

(http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/nauk/conf) 

https://www.youtube.com/watch?v=1tobTqYhYKI
https://join.skype.com/dyhjgP8lqwby
http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/nauk/conf
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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 
 

Модератор: Пристинський В.М. 
(кандидат педагогічних наук, доцент, 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет», Слов’янськ, Україна) 

 

Бабич В. І., Пристинський В.М., Зайцев В.О. 

Освітньо-виховний потенціал фізичної культури у контексті формування 
соціального здоров’я підлітків. 

 
Гейтенко В.В. 

Діагностика розвитку громадянської зрілості старшокласників, які 

перебувають в середовищі неформальних молодіжних організацій. 

 
Дереча Н.М. 

Здоров’я і здоровий спосіб життя як специфічні функції фізичної 
культури і спорту. 

 
Качан О.А., Пристинський В.М. 

Концепція «Спорт заради розвитку» в реалізації завдань нової української 

школи. 

 
Качан О.А., Пристинський В.М. 

Фестиваль «Назустріч успіху» в програмі Української федерації «Спорт 
заради розвитку». 

 
Лебедик Л. В. 

Дев’ять кроків становлення гармонійно розвиненої особистості. 

 
Пристинська Т.М. 

Розвиток індивідуальної Я концепції здоров’я як чинник соціалізації 

учнівської молоді в процесі фізкультурно-спортивної роботи. 

 
Шолудько С.О. 

Потенціал фізичної культури у розвитку та вихованні дітей дошкільного 
віку. 
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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 
 

Модератор: Осіпцов А.В. 
(доктор педагогічних наук, професор, 
Маріупольський державний університет, 
Маріуполь, Україна) 

 

Гладкова В. І. 

Формування знань майбутнього викладача вищої школи про фізичне 

здоров’я студента. 

 
Гунько Н.В., Євтушенко О.О. 

Формування свідомого ставлення дітей дошкільного віку до здорового 
способу життя (практичні матеріали з досвіду впровадження 
здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій у закладі дошкільної 
освіти). 

 
Koryahin V., Blavt O. 

The content of a healthy lifestyle in the physical education of students of 
universities. 

 
Ляшенко К.І., Ляшенко В.В. 

Розвиток духовних цінностей вчителя фізичної культури засобами 
інноваційної діяльності. 

 
Стрельніков В. Ю. 

Розвиток духовності студентської молоді засобами фізичної культури і 

спорту. 

 
Холодний О.І. 

Чинники впливу на формування здорового способу життя дітей і 

підлітків. 

 
Христенко Д. О. 

Формування виховної компетенції студентів до занять настільним 
тенісом. 
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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 
 

Модератор: Блавт О.З. 
(доктор педагогічних наук, доцентка, 
Національний університет «Львівська 
політехніка», Львів, Україна). 

 

Бєгєй Г.В. 

Використання засобів фізичної реабілітації на уроках фізичної культури в 
школі. 

 
Зоренко В. В., Жáра Г. І. 
Взаємозв’язок духовного й фізичного здоров’я у формуванні гармонійно 

розвиненої особистості. 

 

Марчик В. І., Баришнікова А. К. 

Вплив рівня стресу на стан здоров’я студентів упродовж навчального 
семестру. 

 

Орлова Т.В. 

Туризм як засіб реалізації сучасних потреб молоді та формування 
здорового способу життя. 

 
Плаксіна О. Ф. 

Рекреація студентів закладів вищої освіти на заняттях з різних дисциплін 
за допомогою музичної терапії. 

 
Цымбалюк Е.А, Гататуллин А.Г. 

Предпочтения белорусов в области спортивного туризма как основы 

здорового образа жизни: результаты социологического исследования. 
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СЕКЦІЯ 4. 

Формування здоров’язбережувального освітнього простору 
сучасного навчального закладу 

 
Модератор: Духовний Л.Ф.  
(кандидат педагогічних наук, науковий керівник 
експериментального навчального закладу ЗСШ № 201 
м. Києва, Заслужений працівник фізичної культури і 
спорту України) 

 
Євстаф’єва Н.В., Скобєлєв А.А. 

Шляхи впровадження здоров’язбережувальних освiтнiх технологiй в 
навчально-виховний процес. 

 
Качан О.А., Ольхова Т.О., Багрій О.В. 

Інноваційний урок регбі для учнів 5-9 класів закладів загальної середньої 

освіти. 

 

Клейменова Т.А., Фрінцко І.І. 

Здоров’язбережувальне середовище навчального закладу як підгрунтя 
розвитку й самореалізації учасників освітнього процесу. 

 
Опришкова С.Г. 

Розвиток рухових якостей учнів як чинник успішності у фізичному 

самовдосконаленні. 

Смирнова А.О. 

Алгоритм моделювання здоров’язбережувального середовища 

дошкільного навчального закладу. 

 
Стадник В.В., Цьовх Л.П., Шиманський А.Р. 

Фізкультурна освіта студентів в аспекті їхнього здоров’язбереження. 
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СЕКЦІЯ 5. 

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

адаптивного фізичного виховання 
 

Модератор: Корягін В.М. 
(доктор педагогічних наук, доктор наук з 
фізичного виховання і спорту, Заслужений 
тренер України, Національний університет 
«Львівська політехніка», Львів, Україна). 

 
Аверьянов И.В., Мищенко С.Н., Губарева Н.В., Аверьянов С.В. 

Теоретические аспекты моделирования координационной тренировки 

футболистов на этапе начальной подготовки. 

 
Александров Е.И., Кайгородцева О.В. 

Психомоторные особенности мужчин, занимающихся в секции бокса. 

 
Еганов А.В., Быков В.С., Черепов Е.А. 

Актуальные вопросы проявления двигательного ритма в спортивных 

видах единоборств, обусловленного уровнем развития координационных 

способностей. 

 
Книш С.І. 

Візуальні критерії нормальної та асиметричної постави. 

 
Линдт Т.А. 

Физическая работоспособность и оценка показателей ЭКГ у футболистов 

и хоккеистов. 

 
Мищенко Н. Ю. 

Применение высокоинтенсивных многофункциональных физических 

упражнений кроссфит в общефизической подготовке спортсменов-саночников 

12-14 лет. 

 
Мягких Е.Д., Горская И.Ю. 

Взаимосвязь точности и быстроты двигательных действий 

с показателями технической подготовленности фехтовальщиков 11 лет. 
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Слипецкая И.П. 

Формирование координационных способностей у подростков, 

тренирующихся в циклических видах спорта. 

 

Холодний О.І., Мусхаріна Ю.Ю., Бєлоусова К.К. 

Особливості профілактики синдрому емоційного вигорання серед дівчат-
спортсменок зі спортивної гімнастики. 

 
Шкоропар С.В., Кайгородцева О.В. 

Формирование атакующих ударных действий в смешанных боевых 
єдиноборствах. 

 
Шуба Л.В., Шуба В.В. 
Футбол та розвиток фізичних здібностей. 
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СЕКЦІЯ 6. 

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

 

Модератор: Ботагарієв Т.А. 
(доктор педагогічних наук, професор 
Актюбінського регіонального державного 
університету імені К. Жубанова, 
Республіка Казахстан) 

 

Качан О.А., Пристинський В.М. 

Психолого-педагогічні чинники удосконалення професійної майстерності 

вчителя фізичної культури в закладах післядипломної педагогічної освіти. 

 

Красножон С.О., Долинний Ю.О. 

Оздоровча фізична культура й масовий спорт в системі підготовки 

фахівців з фізичного виховання і спорту. 

 

Крошка С. А., Мінєнко Г.М., Ігнатуша А.Л. 
Професійна підготовка здобувачів фахової передвищої освіти в галузі 
фізичного виховання. 
 

Мусхаріна Ю.Ю., Холодний О.І. 

Аналіз готовності студентів спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура) до науково-дослідницької роботи щодо оздоровлення 

школярів. 

 
Мухаматгалєєв Є.Г. 

Дослідження взаємозв’язку в контролі за результатами залишкових знань 

студентів у процесі викладання «Гімнастики з методикою викладання». 

 

Рудь І .С., Поліщук С. В. 

Сучасні тенденції професійно-педагогічної підготовки фахівців у сфері 
фізичного виховання і спорту. 

 
Сліпецький В.П. 

Розвиток комунікативних умінь та навичок студентів як майбутніх 

викладачів фізичної культури. 
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Цвік О.С. 

Особливості використання сучасних технологій навчання у процесі 

фахової підготовки майбутніх учителів фізичного виховання. 

 

Цымбалюк Е.А. 

Этическая культура спортивного тренера: анализ изученности проблемы. 

 

Школа О. М., Жамардій В. О., Фоменко О. В. 

Формування професійного іміджу майбутніх фахівців із фітнесу за 
допомогою проєктних технологій. 
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СЕКЦІЯ 7. 

Інформаційно-комунікаційні технології у сфері фізичного 
виховання і спорту 

 

Модератор: Качан О.А. 
(завідувач відділу методичного забезпечення оздоровчої 
функції освіти та фізичної реабілітації, Донецький 
облІППО, президент української федерації «СПОРТ 
ЗАРАДИ РОЗВИТКУ», національний тренер з питань 
розвитку партнерства в спорті заради соціальних змін 
та миру, Краматорськ, Україна) 

 

 

 

Антипова Е.В., Антипов В.А. 

Информатизация и цифровизация в сфере физкультурного образования 

населения. 

 

Борисенко Л.Л. 

Формування загальної культури студентів у сучасному інформаційному 

просторі. 

 

Качан О.А., Пристинський В.М. 

Технології віртуальної реальності у фізичному вихованні і спорті. 

 

Корягін В.М., Блавт О.З. 

Інформаційно-комунікаційні технології у контролі фізичного виховання: 
запити та потенції. 

 
Кравченко Р.Т. 

Дистанційне навчання в системі фізичного виховання в закладах вищої 
освіти. 

 
Махмудова Н.В., Соловйова-Зубкова Ю.Ю. 
Перспективи впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

формування стійкої мотивації дітей дошкільного віку у практику занять 
фізичною культрою. 
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Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні 

гармонійно розвиненої особистості. Програма VІI Міжнародної науково-

практичної онлайн-конференції (Слов’янськ-Краматорськ, Україна, 18-19 

березня 2020 р.) / уклад. В.М. Пристинський. Слов’янськ, 2020. 15 с. 

50 електрон. опт. дисків (CD-R). [Електронне видання]. Режим доступу : 

http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/nauk/conf 

 

 

Мінімальні системні вимоги: 
Операційна система Windows 98 і вище. Процесор Pentium III, RAM 32 Mb, HDD 250 Mb 

Відеоадаптер з розширенням 800х600, 256 кольорів 

32 Mb відеопам’яті  DVD-ROM 

 
Програмне забезпечення: Adobe Reader XI 

 

Відповідальний за випуск В.М. Пристинський 

Комп’ютерний набір Т.М. Пристинська 

 

 

 
Підписано до використання 13.03.2020. Наклад 50 електрон. прим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видавництво Б.І. Маторіна 

84116 м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19 

Тел./факс +38 06262 3 20 99. E-mail: matorinb@ukr.net 
 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, 

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3141, видане Держ. комітетом 

телебачення та радіомовлення України від 24.03.2008 р. 
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