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Слов’янськ-Краматорськ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Пристинський Володимир Миколайович, доктор філософії в галузі
педагогічних наук, доцент, завідувач Науково-дослідної лабораторії взаємодії
духовного й фізичного розвитку дітей та учнівської молоді ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет» – голова організаційного комітету.
Ботагарієв Тулеген Аміржанович – доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри фізичної культури і спорту Актюбінського
регіонального державного університету імені К. Жубанова (Республіка
Казахстан).
Блоцький Сергій Михайлович – доктор філософії в галузі педагогічних
наук, доцент, декан факультету фізичної культури Мозирського державного
педагогічного університету імені І.П. Шамякіна (Республіка Білорусь).
Гамалій Володимир Васильович – доктор філософії в галузі
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри кінезіології Національного
університету фізичного виховання і спорту України (Київ).
Долинний Юрій Олексійович – доктор філософії в галузі педагогічних
наук, доцент кафедри фізичного виховання Донбаської державної
машинобудівної академії (Краматорськ).
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.
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 фізичного виховання
Чернігівського національного технологічного університету (Чернігів).
Злотнік Ірена – магістр в галузі “Туризм, фізична реабілітація“, тренервикладач Ariel Public group (Петах Тіква, Ізраїль).
Качан Олексій Анатолійович – завідувач відділом фізичної культури та
спортивно-масової роботи Донецького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, національний тренер з питань розвитку партнерства в
спорті заради соціальних змін, заступник голови організаційного комітету
(Краматорськ).
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Крошка Світлана Андріївна – голова циклової комісії фізичного
виховання, вчитель вищої кваліфікаційної категорії зі званням «вчительметодист» ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка» (Лисичанськ).
Макаренко Світлана Іванівна – доктор філософії в галузі педагогічних
наук, проректор з науково-методичної роботи Донецького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти (Краматорськ).
Мачаідзе Едішер Павлович – доктор педагогічних наук, професор,
Грузинський державний навчальний університет фізичного виховання і спорту
(Тбілісі, Грузія).
Осіпов Віталій Миколайович – доктор філософії в галузі фізичної
реабілітації, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання Бердянського
державного педагогічного університету (Бердянськ).
Осіпцов Андрій Валерійович – доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини
Маріупольського державного університету (Маріуполь).
Пристинська Тетяна Миколаївна – магістр фізичного виховання,
старший викладач кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Слов’янськ) –
технічний секретар.
Слабоуз Вікторія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент
кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет» (Слов’янськ).
Тертов Олег – Майстер спорту України з рукопашного бою, тренер
приватного спортивного клубу «Mixfight» (Мадрид, Іспанія).
Хацаюк Олександр Володимирович – Заслужений тренер України з
кікбоксингу, 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).
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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.
•

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
21 березня 2019 р.
Початок: 10.00 (за київським часом)
10.00 – 11.00 – реєстрація учасників за адресою м. Краматорськ, вул.
Василя Стуса, буд. 47, в аудиторії № 307 (Донецький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти).
Посилання на YouTube (Ютуб) для учасників без доповіді
(глядачів) https://www.youtube.com/watch?v=1tobTqYhYKI
Посилання
на
груповий
дзвінок
для
участі
у
скайптрансляції https://join.skype.com/dyhjgP8lqwby
ВІДКРИТТЯ ТА ХІД КОНФЕРЕНЦІЇ
11.00 – 11.10 – слово для привітання 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 – слово для привітання партнерів з організації та учасників
конференції (представник ректорату, наукового відділу, студентського
наукового співтовариства тощо).
11.30 – 14.00 – доповіді, повідомлення, дискусії за фактом реєстрації
учасників конференції.
Відео-презентації та доповіді в режимі онлайн-трансляції
Качан Олексій Анатолійович – завідувач відділом фізичної культури та
спортивно-масової роботи Донецького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, національний тренер з питань розвитку партнерства в
спорті заради соціальних змін «Спорт заради розвитку».
«Розвиток професійної майстерності сучасного педагога в умовах
нової соціокультурної реальності».
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Боєв Сергій Євгенійович – кандидат медичних наук, лікар, учитель з
навчальних предметів «Основи здоров’я», «Екологія» Маріупольської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 63 (Маріуполь) school63_ua@ukr.net
«Донозологическая оценка уровня здоровья учащихся разных
половозрастных групп».
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; Гмиря Ганна Володимирівна –
директор експериментального навчального закладу СЗШ № 201 м. Києва,
відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.
«Здоров’язбережувальні навчальні заняття з фізичного виховання в
загальноосвітніх закладах».
Пристинський Володимир Миколайович – кандидат педагогічний наук,
доцент кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і
реабілітації; завідувач Науково-дослідної лабораторії взаємодії духовного й
фізичного виховання дітей та учнівської молоді ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет» v.prystynskyi@hotmail.com
«Науково-дослідна лабораторія взаємодії духовного й фізичного
виховання дітей та учнівської молоді Донбаського державного педагогічного
університету – поліфункціональний центр формування гармонійно
розвиненої особистості студента закладу вищої педагогічної освіти».
Хацаюк Олександр Володимирович – Заслужений тренер України,
суддя національної категорії, Майстер спорту України з бойового самбо,
заступник начальника кафедри фізичної підготовки та спорту, Національна
академія Національної гвардії України (Харків) hatsa@ukr.net
«Педагогічна модель функціональної готовності курсантів НАНГУ до
виконання завдань за призначенням».
Олег Тертов – Майстер спорту України з рукопашного бою, тренер
приватного спортивного клубу «Mixfight» (Мадрид, Іспанія).
«Características biomecánicas de la trayectoria del movimiento de la rodilla
durante la prueba de la combinación técnica "golpe directo en la cabeza con la
mano derecha – impacto directo en el cuerpo de la rodilla" por atletas kickboxers
de alta calificación» (Біомеханічні особливості траєкторії руху коліна під час
тестування технічної комбінації «прямий удар в голову правою рукою –
прямий удар в корпус коліном» спортсменами кікбоксерами високої
кваліфікації).
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Злотнік Ірена – магістр зі спеціальності "Туризм, фізична реабілітація",
тренер-викладач Ariel Public group (Петах Тіква, Ізраїль) Zlot_1980@gmail.com
+97253-422-7337.
«Physical rehabilitation of persons with ostearthrosis» (Фізична
реабілітація осіб хворих на остеартроз).
Пристинська Тетяна Миколаївна – ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет» (Слов’янськ), старший викладач кафедри фізичної
терапії, фізичного виховання та біології, магістр фізичного виховання
v.prystynskyi@hotmail.com
«Обґрунтування шляхів підвищення мотивації дітей та учнівської
молоді до занять фізичною культурою і спортом».
Ексудос Брайан – магістр зі спеціальності "Спортивні ігри", тренервикладач футбольного клубу "Буенос" (Буенос-Айрес, Аргентина)
brayan_fk_argen@gmail.com , +549116725-3647.
«Aplicación de modernos programas de video para el análisis de acciones
tácticas de jugadores de fútbol» (Застосування сучасних відеопрограм для
аналізу тактичних дій футболістів).
Слєпцов Олексій Васильович – студент магістратури ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет», голова громадської
організації «Союз десантників та воїнів АТО Лиманщини», член правління ГО
«Федерація боротьби та змішаних єдиноборств Лиманщини», член
Всеукраїнської федерації СПАС (095 330 96 44) slepadoc@ukr.net
«Історичні витоки виникнення та розвитку бойового мистецтва
СПАС в Україні» (Науковий керівник – к.п.н., доцент Пристинський В.М.).
Стрельніков Віктор Юрійович – доктор педагогічних наук, професор;
професор кафедри філософії і економіки освіти, Полтавський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського
(Полтава) strelnikov.poltava@gmail.com
«Виховання духовних цінностей учнівської молоді як основи здоров’я
особистості».
14.00 – 16.00 – Обговорення доповідей, підведення підсумків пленарного
онлайн-засідання, прийняття рішення (резолюції).

22 березня 2019 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
Модератор: Пристинський В.М.
(к.п.н., доцент ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет», Слов’янськ, Україна)
Гейтенко В.В.

Вплив
соціально-педагогічного
середовища
громадянської зрілості старшокласників-неформалів.

на

розвиток

Кадук О.М.
Становлення гармонійно розвиненої особистості дитини середнього
шкільного віку з урахуванням психофізіологічних особливостей.
Пристинський В.М., Фролова О.О., Ярхо І.С.
Соціально-педагогічна значущість діяльності майбутнього фахівця з
фізичної культури до виховної роботи з формування здорового способу життя.
Слєпцов О.В., Слабоуз В.В.
Історичні витоки розвитку бойового мистецтва «Спас» в Україні.
Сировацька К.С., Слабоуз В.В.
Значущість занять фізичною культурою і спортом в соціаліумі.
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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.
(д.п.н., професор Маріупольського державного
університету, Маріуполь, Україна)
Кортяк Н.В., Шкондіна Н.М.
Теоретичні основи та психологічні засади реалізації духовно орієнтованої
стратегії виховання в умовах сучасної загальноосвітньої школи.
Меркулова О. М., Грищенко О. І.
Вплив спеціальних вправ сучасно-естрадних танців на рухову активність
студентів 1-2 курсів.
Пристинська Т.М., Лакомов С.В., Лисецька О.Я., Сивук А.О.
Обґрунтування шляхів підвищення мотивації школярів до занять
фізичною культурою і спортом.
Стрельніков В. Ю.
Виховання духовних цінностей учнівської молоді як основи здоров’я
особистості.
Трефілов Ю.В., Пристинська Т.М.
«Спорт для всіх в Україні» – мережа центрів фізичного здоров’я
населення.
Цвик О.С.
Актуальные проблемы кинологии («спорта с собаками»).
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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
Модератори: Качан О.А.
(завідувач відділом фізичної культури та спортивномасової роботи, національний тренер з питань розвитку
партнерства в спорті заради соціальних змін;
Макаренко С.І., к.п.н., проректор з науково-методичної
роботи Донецького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, Краматорськ, Україна)
Боев С.Е.

Донозологическая оценка уровня здоровья учащихся разных
половозрастных групп.
Гордова А.В., Пристинский В.Н., Степанов Б.А.
Особенности технической подготовки легкоатлетов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Гунбіна С.Я., Савчук П.К.
Фізична реабілітація військовослужбовців Національної гвардії України
із вестибулярними розладами.
Кравченко А. А., Пристинская Т.Н.
Специфичность травм в борьбе cамбо и их предотвращение.
Крошка С. А., Клименко О.В.
Використання інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій для
дітей з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти.
Обізний Д. Ю., Школа О. М.

Використання засобів силової гімнастики на заняттях фізичного
виховання студентів.
Фоменко Е.В., Фоменко В.Х., Соколова М.І.
«Алтимат» фризбі як один із видів підвищення показників фізичної
підготовленості студентів 1-2 курсів закладів вищої освіти.
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СЕКЦІЯ 4.

Формування здоров’язбережувального освітнього простору
сучасного навчального закладу
Модератор: Духовний Л.Ф.
(к.п.н., науковий керівник експериментального
навчального закладу ЗСШ № 201 м. Києва, заслужений
працівник фізичної культури і спорту України)
Буян М.Д., Макаренко Н.Г. (науковий керівник).
Влияние фитнеса на физическую подготовленность
Криворожского государственного педагогического университета.

студентов

Волошин О.Р.
Особливості побудови начально-виховного процесу в школі на основі
здоров’язберігаючих освітніх технологій.
Духовний Л.Ф., Гмиря Г.В.
Здоров’язбережувальні навчальні заняття з фізичного виховання в
загальноосвітніх закладах.
Гайдуков Д.М.
Фізичний розвиток школярів «Болдерінгом».
Єгорова Л.І.
Дослідження сучасних технологій формування «здоровʼязбережувального
середовища» у закладі освіти.
Кірпікіна Н.М.
Створення здоров'язбережувального освітнього середовища в сучасному
навчальному закладі.
Некрасов Г.Г.
Обґрунтування впливу занять волейболом на різні аспекти здоров’я
студентів.
Філатова Г.С.
Організаційно-педагогічні умови та чинники, які забезпечують
формування здоров’язбережувального освітнього середовища навчального
закладу.
Хуртенко О.В., Яковлів В.Л.
Фітнес-йога в системі оздоровлення студентів спеціальних медичних груп
закладів вищої освіти.
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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: Хацаюк О.В.
(Заслужений тренер України, Національна
академія Національної гвардії України, Харків)
Бєлоусова К.К., Пристинський В.М.
Особливості перенесення больового синдрому спортсменами при
виконанні гімнастичних вправ в залежності від типу вищої нервової діяльності.
Белякова А.С., Горская И.Ю., Аксельрод А.Е.
Анализ способности к воспроизведению заданных пространственных
параметров движения начинающих легкоатлетов.
Гаркавий О.А., Гунбіна С.Я.
Педагогічна технологія удосконалення кидкової техніки рукопашного
бою курсантів Національної академії Національної гвардії України.
Горская И.Ю., Баймаков Г.С.
Критерии оценки координационной подготовленности футболистов на
начальном этапе спортивной подготовки.
Грозан К.С., Оленченко В.В.
Удосконалення швидкісно-силових якостей курсантів-єдиноборців МВС
України (на прикладі тайського боксу).
Гунбіна С.Я., Хацаюк О.О.
Удосконалення
фізичної
підготовки
військовослужбовців-жінок
Національної гвардії України на початковому етапі навчання.
Гунбіна С.Я., Пилипець О.В., Хацаюк О.В.
Удосконалення техніки застосування заходів фізичного впливу
курсантами-правоохоронцями МВС України технічними прийомами ведення
рукопашної сутички з противником в положенні лежачи.
Качан О.А.
Методика підготовки та проведення інноваційного уроку з футболу з
учнями 9-11 класів загальноосвітнього закладу.
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Корольов А.І., Должко Ф.Н.
Особливості технічної підготовки курсантів НАНГУ, які займаються
прикладною стрільбою.
Корольов А.І., Сергієнко В.В.
Підвищення фізичної працездатності військовослужбовців Національної
гвардії України (на прикладі курсантів НАНГУ).
Кубиева С.С., Сражева Г.А.

Теоретические аспекты методики совершенствования скоростных
качеств студентов по дисциплине «Физическая культура» в высшем
учебном заведении.
Литус Р. И.

Причины низкой двигательной активности студентов.
Марчик В. І., Лопатін Д. В.
Статична координація в залежності від обсягу рухової активності, статі та
віку.
Мороз А. В., Шалепа О. Г.
Інноваційні технології тренування студентів.
Оленченко В.В., Михайлов О.О.
Розвиток координаційних здібностей у курсантів-правоохоронців МВС
України під час навчально-тренувальних занять з рукопашного бою.
Осика К.С.
Особливості
кіокушинкай.

спортивної

підготовки

каратиста-початківця

стилю

Осіпов В. М.
Розвиток фізичних якостей спортсмена з позиції сучасних досягнень
біологічних наук про спорт.
Соломаха С.Ю., Корольов А.І., Хацаюк О.В.
Удосконалення
підготовки
висококваліфікованих
єдиноборців (на прикладі бойового самбо).
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спортсменів-

Oleg Tertov.
Características biomecánicas de la trayectoria del movimiento de la rodilla
durante la prueba de la combinación técnica "golpe directo en la cabeza con la mano
derecha – impacto directo en el cuerpo de la rodilla" por atletas kickboxers de alta

calificación.
Хацаюк О.В.
Педагогічна модель функціональної готовності курсантів НАНГУ до
виконання завдань за призначенням.
СЕКЦІЯ 6.

Професійно-педагогічна підготовка фахівця в галузі фізичного
виховання, спорту, оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Модератор: Ботагарієв Т.А.
(д.п.н., професор Актюбінського
регіонального державного університету
імені К. Жубанова, Республіка Казахстан)
Андрєєв М. В., Школа О. М.
Спілкування як педагогічна проблема взаємодії між викладачем та
студентами.
Борисенко Л.Л.
Використання інноваційних освітніх технологій в організації професійнопедагогічної підготовки фахівця в галузі фізичного виховання і спорту.
Ботагариев Т.А., Азаматова Ж.Н.
Научно-методические аспекты использования электронного учебника в
учебном процессе по предмету «Физическая культура» в колледже.
Книш С. І.
Основні компоненти професійної підготовки майбутніх фіхівців з
фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами.
Кравченко А. А., Пристинський В.М.
Професійна особистість тренера в забезпеченні якості спортивної
підготовки.
Любчич Р.І.
Методи застосування слова та забезпечення наочності офіцером НГУ як
педагогом в процесі фізичного виховання.
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Самсонов Ю.В., Мартинов І.В., Белошенко Ю.К.
Візуальне мислення як фактор успішності кульової стрільби.
Сліпецький В. П.
Сучасні вимоги і шляхи удосконалення процесу підготовки майбутніх
вчителів фізичної культури.
Суббота С.Г., Пристинська Т.М., Маляренко Д.В.
Вплив стилю керівництва та психологічний клімат та міжособистісні
стосунки у спортивній команді.
Тесленко А.О., Долинний Ю.О.
Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання і
спорту.
Хатунцева С. М., Кара С. І.
Актуальні проблеми підготовки вчителя-реабілітолога.
Хуртенко О.В., Дмитренко С.М.
Характеристика професійної діяльності інструктора тренажерної зали.
Чернишенко Т.М., Хоронжевський Л.Є.
Характеристика ритму студентів факультету фізичного виховання і
спорту.
Шандригось В.І. Шандригось Г.А.
Оглядово-методичні заняття у професійній підготовці майбутніх фахівців
з фізичної культури і спорту.
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СЕКЦІЯ 7.

Проблема формування дискурсивно-проективної компетентності
фахівця в галузі фізичної культури і спорту в контексті становлення у
дітей та молоді гуманістичного світогляду
Модератор: Блоцький С.М.
(к.п.н., доцент Мозирського державного
педагогічного університету імені
І.П. Шамякіна, Республіка Білорусь)
Бойченко А. В.
Дослідження організаційно-методичного забезпечення занять з футболу
учнів закладів середньої освіти.
Ботагариев Т.А., Кайназаров Н.Д.

Специфика планирования процесса по физическому воспитанию в
регионах.
Гейтенко В.В.
Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов супроводу
розвитку соціальної відповідальності у старшокласників, які перебувають під
впливом неформальних молодіжних організацій.
Гладун Н.В.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в удосконаленні
змісту уроку фізичної культури.
Джабраілова Т. Р., Пристинський В.М.

Вплив психологічного фактору при відборі спортсменів до змагань.
Іванченко Л.П., Іванченко С.Г.
Обґрунтування ефективності педагогічних технологій формування у
школярів загальноосвітніх навчальних закладів мотиваційно-ціннісних
орієнтацій щодо здорового способу життя.
Качан О.А., Пристинський В.М.
Чинники удосконалення професійної майстерності вчителя фізичної
культури в закладі післядипломної педагогічної освіти.
Мищенко Н. Ю.
Педагогические условия реализации интегрированного
физическом воспитании детей дошкольного возраста.
16

подхода

в

Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні
гармонійно розвиненої особистості [Електронне видання] : програма VІ
Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 2122 березня 2019 р.) / уклад. В.М. Пристинський. Слов’янськ, 2018. 17 с.
100 електрон. опт. дисків (CD-R).

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
Дизайн обкладинки В.В. Гейтенко

Підписано до використання 28.02.2019. Наклад 100 електрон. прим.
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