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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Ковальов В. Д. д-р. техн. наук, проф., ректор ДДМА 

Турчанін М. А. 
д-р хім. наук, проф., проректор із наукової роботи,  
управління розвитком і міжнародних зв’язків 
ДДМА; 

Мироненко Є. В. 
д-р. техн. наук, проф., декан ф-ту економіки  
та менеджменту ДДМА; 

Олійник О. М. 
завідувач кафедри фізичного виховання і спорту 
ДДМА; 

Фоміна С. О. 
директор державної реабілітаційної установи 
«Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалід-
ністю «Донбас»»; 

Омельченко С. О. д-р пед. наук, професор, ректор ДДПУ; 

Борисов В. В. 

д-р пед. наук, професор Комунального вищого на-
вчального закладу «Хортицька національна навча-
льно-реабілітаційна академія» Запоріжської облас-
ної ради; 

Долинний Ю. О. 
канд. пед. наук, доцент кафедри фізичного вихован-
ня і спорту ДДМА. 

 
 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  
 

 актуальні питання фізичного виховання у вищих навчальних 
закладах; 

 фізичне виховання та спорт різних груп населення; 
 оздоровча фізична культура; 
 практичні аспекти психофізичної реабілітації; 
 професійна підготовка майбутніх фахівців із фізичного  

виховання та спорту у вищих навчальних закладах; 
 соціальна адаптація осіб з обмеженнями життєдіяльності; 
 теорія та практика корекційної роботи. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
18–19 квітня 2018 року 

Донбаська державна машинобудівна академія 
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72  

(2-й корпус ДДМА) 
 
 

9.00–9.30 приїзд та реєстрація учасників конференції 
9.30–11.00 урочисте відкриття конференції 
11.00–12.00 перерва (огляд спортивної бази ДДМА) 

18 квітня, 
середа 

13.00–16.30 продовження роботи секційних засідань 

10.00–12.00 
друга частина роботи  конференції (секційні  
засідання) 

12.00–12.30 перерва  
19 квітня, 
четвер 

12.30–13.30 підсумки конференції 
 

 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ (для доповідей): 

 на секційному засіданні – 10–15 хв.; 
 виступи з повідомленнями – 10 хв.; 
 інформація для довідок – 3 хв. 

 
 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
18 квітня 2018 року 

 
Вступне і вітальне слово  

Ковальов В. Д., д-р техн. наук, професор, ректор ДДМА;   

Турчанін  М. А.,  д-р  техн.  наук,  професор,  проректор  із  наукової 

роботи, управління розвитком та міжнародних зв’язків ДДМА; 

Омельченко С. О., д-р пед. наук., професор, ректор ДДПУ; 

Мироненко Є. В., д-р техн. наук, професор, декан факультету еко-

номіки і менеджменту ДДМА; 

Фоміна С. О., директор державної реабілітаційної установи «Центр 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас»»; 

Борисов В. В., д-р пед. наук, професор Комунального вищого навча-

льного закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна акаде-

мія» Запоріжської обласної ради; 

Сокрут В. М., д-р мед. наук, проф., зав. каф. фіз. реабілітації, фізіо-

терапії, спорт. медицини ДонНМУ.  
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СЕКЦІЯ 1 (ауд.2232)  
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

Голова секції: Долинний Ю. О., канд. пед. наук, доцент кафедри фі-
зичного виховання і спорту ДДМА. 

Секретар: Тимошенко В. В., канд. пед. наук, старш. викл. каф. фі-
зичного виховання і спорту ДДМА 

 
1. М. П. Оспанбаева, С. М. Шевченко. Психолого-педагогические 

аспекты физической культуры в процессе формирования инклюзивной 
среды. 

2. В. А. Коледа, В. И. Новицкая. Структура системы управления в 
физическом воспитании студентов. 

3. О. М. Олійник, В. А. Гонцов. Удосконалення навчального процесу 
з фізичного виховання студентів на основі спортивно орієнтованих техно-
логій. 

4. О. В. Єрмоленко, Ж. В. Малахова. Науково-методичні аспекти 
особистісно орієнтованого фізичного виховання студентів вищих медич-
них закладів освіти. 

5. С. В. Халайджі, Т. П. Сергєєва. Первинна діагностика рівня фізи-
чної підготовленості студентів до початку занять фізичними вправами. 

6. И. К. Шырин, Ю. А. Долинный. Спортивно ориентированное фи-
зическое воспитание в высших учебных заведениях Украины. 

7. Ж. В. Малахова. Теоретико-методичні основи вдосконалення 
програмно-нормативних засад фізичного виховання студентів. 

8. Д. В. Авраменко, В. В. Тимошенко. Виховання студентів спеціаль-
ної медичної групи у вищих навчальних закладах. 

9. Н. Г. Чекмарьова, С. В. Бездєнєжних. Організація занять із фізи-
чного виховання студентів спеціальних медичних груп. 

10. В. П. Родигіна. Оптимізація навчального процесу з фізичного ви-
ховання майбутніх інженерів. 

11. Є. В. Селіванов. Спортивна культура студентів закладів вищої 
освіти. 

12. М. В. Єрмоленко, Ж. В. Малахова. Етапне формування мотива-
ційно-ціннісних орієнтацій студентів вищих медичних закладів освіти 
в процесі фізичного виховання. 

13. С. С. Олифировская, Н. А. Акимова. Актуальные вопросы физиче-
ского воспитания в высших учебных заведениях. 

14. Л. В. Кошева, А. Шпит. Оптимізація фізичного виховання у ви-
щих навчальних закладах. 

15. О. В. Полях. Особливості формування самостійності студентів 
у позаурочній діяльності.  
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СЕКЦІЯ 2 (ауд. 2232) 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ РІЗНИХ ГРУП 

НАСЕЛЕННЯ 
 
Голова секції: Долинний Ю. О., канд. пед. наук, доцент кафедри фі-

зичного виховання і спорту ДДМА. 
Секретар: Тимошенко В. В., канд. пед. наук, старш. викл. каф. фі-

зичного виховання і спорту ДДМА. 
 

1. А. М. Ільченко. Теоретико-практичні аспекти фізичного вихован-
ня дітей з особливими потребами в педагогічній технології М. Монтессорі. 

2. О. В. Єрмоленко, Ж. В. Малахова. Актуальні питання психолого-
педагогічного контролю за рівнем фізичної підготовленості студентської 
молоді. 

3. Р. В. Шулин, Ю. С. Сорокин. Спортивно ориентированное физи-
ческое воспитание в заведениях высшего образования. 

4. Г. П. Грибан. Історія діяльності Волинського товариства полю-
вання(13.10.1898–1916 рр.). 

5. М. В. Єрмоленко, О. О. Верещак, О. М. Завіряка. Дослідження 
функціонального стану організму студента в навчальному процесі з вико-
ристанням етапної моделі спортивно орієнтованого фізичного виховання. 

6. В. Л. Мудрян, В. А. Крейдер. Науково-методологічні основи оп-
тимізації процесу спортивно орієнтованого фізичного виховання студентів. 

7. М. В. Єрмоленко, Ж. В. Малахова. Застосування сучасних педаго-
гічних технологій у фізичному вихованні студентів вищих медичних за-
кладів освіти. 

8. И. В. Отоса., Т. С. Брюханова. Женский пауэрлифтинг. 
9. О. І. Холодний, А. О. Холодна, Ю. Ю. Мусхаріна. Система прогно-

зованих ознак у процесі формування здоров’язбережувальних знань учнів 
основної школи. 

10. В. И. Филинков, А. С. Касьянюк. Проекты оптимизации модели 
физического воспитания студентов. 

11. А. К. Тертишна, С. О. Черненко. Моделювання як метод нау-
кового пізнання закономірностей процесу навчання студентів вищих за-
кладів. 

12. Ю. А. Лутовинов. Построение тренировочных программ в ме-
зоциклах подготовительного периода годичного макроцикла для юных тя-
желоатлетов и тяжелоатлеток. 

13. В. В. Нечипоренко, О. Л. Позднякова. Особливості формування 
особистісної фізичної культури студентів КВНЗ «Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія» ЗОР. 

14. Р. О. Забуга. Періодизація у процесі підготовки спортсменів 
під час занять спортивними іграми. 
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СЕКЦІЯ 3 (ауд. 2232) 
ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

 
Голова секції: Долинний Ю. О., канд. пед. наук, доцент кафедри фі-

зичного виховання і спорту ДДМА. 
Секретар: Тимошенко В. В., канд. пед. наук, старш. викл. каф. фі-

зичного виховання і спорту ДДМА. 
 
1. І. А. Горобець. Використання здоров’язберігаючих технологій у 

системі освіти 
2. А. С. Кальченко, В. Г. Лосік. Використання оздоровчих техноло-

гій з елементами фітнесу  у процесі фізичного виховання студентів (спеці-
альна медична група) 

3. Л. С. Слєднікoв, А. O. Жиденкo. Методика розвитку 
кooрдинаційних здібностей дітей 6–7 років спoсoбoм кoмбінoваних рухли-
вих ігор з елементами кросфіту 

4. О. В. Єрмоленко, С. Ф. Маланчук, О. М. Завіряка. Науково-
методичні аспекти застосування педагогічної моделі спортивно орієнтова-
ного фізичного виховання з використанням футзалу 

5. А. О. Шмарова, Ж. В. Малахова. Спортивне харчування у житті 
спортсменів та ентузіастів 

6. А. А. Лапченкова, С. А. Черненко. Особливості функціональної і 
рухової підготовленості студентів спеціального медичного відділення 1–5-
го курсів 

7. В. О. Ледовських, В. Г. Лосік. Індивідуально-диференційований 
підхід у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп 

8. Т. В. Бевз. Особливості занять зі студентами спеціальної медичної 
групи при різних захворюваннях 
 

СЕКЦІЯ 4 (ауд. 2231) 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 
Голова секції: Фiлiнков В. I., канд. наук з фізичного виховання 

і спорту, професор кафедри фізичного виховання і спорту ДДМА. 
Секретар: Сорокін Ю. С., старш. викл. каф. фізичного виховання і 

спорту ДДМА. 
 

1. А. Н. Погорлецки, М. О. Афтинеску. Эффективность применения 
кинетопрофилактической программы при воронкообразной деформации 
грудной клетки (клинический случай). 

2. О. О. Виноградов, О. І. Гужва. Медико-соціальні аспекти серце-
во-судинних захворювань. 

3. М. С. Гончаренко, Т. П. Камнєва. Дослідження стану енергоінфо-
рмаційної складової здоров’я дітей з вадами зору у порівнянні зі здорови-
ми дітьми. 
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4. В. В. Борисов, Я. В. Бобилева. Фізична реабілітація дітей із син-
дромом дефіциту уваги з гіперактивністю. 

5. Т. П. Козій, Д. Ю. Велюш. Ефективність застосування сенсорної ін-
теграції при аутизмі. 

 
 

СЕКЦІЯ 5 (ауд. 2231) 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Голова секції: Фiлiнков В. I., канд. наук з фізичного виховання 

і спорту, професор кафедри фізичного виховання і спорту ДДМА. 
Секретар: Тімошенко В. В., канд. пед. наук, викладач кафедри фі-

зичного виховання і спорту ДДМА. 
 
1. В. Пристинский, Т. Пристинская, Б. Степанов. Валеологическая 

сознательность как фактор оптимизации профессиональной деятельности 
современного педагога 

2. О. М. В’яла, С. І. Бобровник. Деякі аспекти формування готовності 
майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації 
в оздоровчій діяльності 

3. Ю. В. Кравченко. Теоретичне підґрунтя формування готовності 
майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної взаємодії у фізкуль-
турно-оздоровчій діяльності 

4. Л. О. Коновальська, Л. П. Сущенко. Особливості професійної під-
готовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої 
роботи в старшій школі 
 
 

СЕКЦІЯ 6 (ауд. 2231) 
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕННЯМИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 

Голова секції: Фiлiнков В. I., канд. наук з фізичного виховання 
і спорту, професор кафедри фізичного виховання і спорту ДДМА. 

Секретар: Сорокін Ю. С., старш. викл. каф. фізичного виховання і 
спорту ДДМА. 
 

1. Gertruda Wieczorek, Martha Wieczorek. Problem of social exclusion 
persons using social assistance 

2. А. А. Никитинская, О. Л. Леханова. Искусство как фактор успеш-
ной социокультурной адаптации молодых инвалидов-колясочников 
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3. З. А. Мовкебаева, Д. С. Хамитова. Дистанционное обучение в вузе 
студентов с особыми образовательными потребностями 

4. Г. М. Галактионова. Роль волонтерской деятельности в социаль-
ной адаптации лиц с ограничениями жизнедеятельности 

 
 

СЕКЦІЯ 7 (ауд. 2231) 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Голова секції: Фiлiнков В. I., канд. наук з фізичного виховання 

і спорту, професор кафедри фізичного виховання і спорту ДДМА. 
Секретар: Сорокін Ю. С., старш. викл. каф. фізичного виховання і 

спорту ДДМА. 
 
1. А. Б. Дузелбаева. Еріктілер әрекеті барысында болашақ арнайы пе-

дагогтардың тәжірибеге бағдарлануы. 
2. Н. В. Костенкова. Коррекция нарушений схемы тела у детей с ко-

соглазием и амблиопией средствами адаптивной физической культуры. 
3. Slimovschi Marina. efectele benefice ale kinetoprofilaxiei asupra 

copiilor de vîrsta 7–10 ani. 
4. С. П. Миронова. Ораторська майстерність як складова професійної 

компетентності корекційного педагога. 
5. О. М. Олійник. Розвиток рухових функцій учнів молодшої вікової 

групи з розладом мовлення. 
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