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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Ковальов В. Д. 
 

д-р. техн. наук, проф., ректор ДДМА 

Gertruda 

Wieczorek  

 

Master in Pedagogy, PhD in Humanities, an employee 

of the Department of Post-penitentiary Assistance and 

Professional Activation at the Institute of Social Affairs 

of the Pedagogical University of Cracow (Poland); 

Мовкебаєва З.А. 

 

д-р пед. наук, проф. КазНПУ ім. Абая, директор Ре-

сурсного консультативного центру інклюзивної 

освіти для ВНЗ РК і превентивної суїцидології (Рес-

публіка Казахстан); 

Погорлецьки А.Н. 

 

д-р біол. наук, доцент кафедри кінетотерапії Держа-

вного університету фізичного виховання і спорту 

(Республіка Молдова); 

Коледа В.А.  

 

д-р пед. наук, професор, зав. кафедри фізичного ви-

ховання і спорту Білоруського державного універси-

тету (Республіка Білорусь);  
 

Азатян Т.Ю.  

 

канд. пед. наук, заступник декана з питань науки і 

післявузівської освіти факультету спеціальної осві-

ти, доц. кафедри спеціальної педагогіки і психології 

Вірменського державного педагогічного університе-

ту ім. Хачатура Абовяна (Республіка Вірменія);  
 

Олійник О. М.  

 

завідувач кафедри фізичного виховання і спорту 

ДДМА (Україна); 
 

Грибан Г.П.  

 

д-р пед. наук, професор, академік АН ВО України, 

дійсний член (академік) Української академії наук 

(УАН), заслужений діяч науки і техніки України, 

професор кафедри фізичного виховання та спортив-

ного вдосконалення Житомирського державного 

університету імені Івана Франка (Україна);  
 

Омельченко С. О. 
 

д-р пед. наук, професор, ректор ДДПУ; 

Фоміна С. О. 

 

директор державної реабілітаційної установи 

«Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідні-

стю «Донбас»»; 

Борисов В. В. 

 

д-р пед. наук, професор Комунального вищого нав-

чального закладу «Хортицька національна на-

вчально-реабілітаційна академія» Запоріжської об-

ласної ради; 

Долинний Ю. О. 

 

канд. пед. наук, доцент кафедри фізичного вихо-

вання і спорту ДДМА. 
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НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

 

➢ актуальні питання фізичного виховання у закладах вищої освіти; 

➢ фізичне виховання і спорт різних груп населення; 

➢ оздоровча фізична культура; 

➢ практичні аспекти психофізичної реабілітації; 

➢ професійна підготовка майбутніх фахівців із фізичного  

виховання та спорту у закладах вищої освіти; 

➢ актуальні питання ортопедагогіки, корекційної та реабілітаційної 

роботи, соціальної адаптації осіб з обмеженнями життєдіяльності. 

 

 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

13–14 травня 2020 року 

Донбаська державна машинобудівна академія 

м. Краматорськ, вул. Академічна, 72  

(2-й корпус ДДМА) 

 

 

13 травня, 

середа 

9.30–10.10 реєстрація учасників конференції 

10.15–11.00 урочисте відкриття конференції 

11.00–11.45 початок роботи секційних засідань 

13.00–16.30 продовження роботи секційних засідань 

 
 

 

14 травня, 

четвер 

10.00–12.00 
друга частина роботи конференції (секційні  

засідання) 

12.00–13.00 перерва  

13.00–15.00 продовження роботи секційних засідань 

15.00–16.00 підсумки конференції 

 
 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ (для доповідей): 

➢ на секційному засіданні – 10–15 хв.; 

➢ виступи з повідомленнями – 10 хв.; 

➢ інформація для довідок – 3 хв. 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

13 травня 2020 року 

 

Урочисте відкриття конференції і привітання учасників 

 

Вітальне слово ректора ДДМА, д-р техн. наук, професора 

Ковальова В. Д. 

 

Вітальне слово начальника управління фізичної культури та спорту  

Донецької обласної державної адміністрації  

Мицика В. П.  

 

Вітальне слово начальника Донецького обласного відділення (філії)  

Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України  

Нестеренка І. Ю.  

 

Вітальне слово виконавчого директора відділення національного 

олімпійського комітету України в Донецькій області 

Подопригори Д. Ю. 

 

Вітальне слово доктора педагогічних наук, професора Комунального  

навчального закладу «Хортицька національно-навчальна  

реабілітаційна академія» Запоріжської обласної ради 

Борисова В. В. 

 

Вітальне слово кандидата педагогічних наук, доцента, декана  

факультету фізичного виховання Державного вищого навчального  

закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 

Холодного О. І. 

 

Вітальне слово старшого викладача кафедри фізичного виховання і  

спорту Білоруського державного університету  

Веремейчика В. М. 
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Пленарне засідання: 

 

Пристинський В. М. – канд. пед. наук, доцент кафедри теоретичних 

і методичних основ фізичного виховання і реабілітації Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»; 

завідувач науково-дослідної лабораторії взаємодії духовного та фізичного 

розвитку дітей та учнівської молоді - «Реалізація ідеї формування соціальної 

відповідальності за здоров’я як діяльнісна засада підготовки учнівської мо-

лоді до життєвої практики». 

 

Анохіна А. Ю. – організатор культурно-дозвіллєвої діяльності держа-

вної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для осіб з ін-

валідністю «Донбас»» - «Професійна соціалізація інвалідів у сучасному се-

редовищі». 

 

Малахова Ж. В. – канд. наук з фізичного виховання і спорту, доцент, 

завідувачка кафедри фізичного виховання Донецького національного меди-

чного університету – «Фізичне виховання студентів у медичних закладах ви-

щої освіти». 

 

Жигульова Е. О. – канд. біологіч. наук, доцент, завідувачка кафедри 

фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – 

«Фізична реабілітація при гіпотонічній хвороби». 

 

Бєлкова Т. О. – канд. педагог. наук, старший викладач кафедри фізи-

чного виховання Донецького національного медичного університету - «Фо-

рмування мотивації студентів медичних вузів до занять фізичною культу-

рою». 

 

Заікін А. В. – канд. біологіч. наук, доцент кафедри фізичної реабіліта-

ції та медико-біологічних основ фізичного виховання Кам’янець-Подільсь-

кого національного університету імені Івана Огієнка – «Адаптивна фізична 

культура у процесі реабілітації людей з обмеженнями життєдіяльності». 
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СЕКЦІЯ 1 (ауд. 2232) 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

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

зичного виховання і спорту ДДМА. 

Секретар: Гейтенко В. В., канд. пед. наук, викладач кафедри фізич-

ного виховання і спорту ДДМА. 

 

 

1. В.М. Веремейчик, І.М. Юрченя. Масове катання на ковзанах, як вид 

активного відпочинку студентів. 

2. М.В. Єрмоленко, М.О. Оксенюк. Оптимізація процесу фізичного 

виховання студентської молоді на основі застосування рефлексивної моделі 

формування предметно-орієнтованих навичок самоконтролю. 

3. О.В. Захарова, Ж. В. Малахова. Професійно-прикладна фізична 

підготовка, як ефективний засіб формування лідерської компетентності 

майбутніх фахівців. 

4. В.П. Родигіна. Формування здорового способу життя студентів-хі-

міків в процесі фізичного виховання. 

5. Т.П. Сергєєва, С.В. Халайджі. Формування культури здоров’язбе-

реження майбутніх фахівців на засадах міждисциплінарної інтеграції. 

6. М.В. Гребенчук, Е.Е. Кострикина, Н.В. Микитченко. Сучасний фі-

тнес: функціональний тренінг і кросфіт. 

7. Ж.В. Малахова. Фізичне виховання студентів в сучасних умовах 

навчання у медичних закладах вищої освіти. 

8. Ю.А. Янович, В.А. Коледа. Аналіз програмного забезпечення нав-

чальної дисципліни «Фізична культура» засобами чирлідингу. 

9. Т.О. Бєлкова, Д.Б. Карасьов. Мотивація фізкультурної діяльності 

студентів як провідний компонент формування здорового способу життя. 

10. Ж.В. Малахова, Т.О. Бєлкова. Формування особистого здоров’я 

студентів вищих медичних закладах засобами фізичної культури. 

11. О.М. Барно. Характеристика стану сформованості здорового об-

разу життя у сучасної молоді. 
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СЕКЦІЯ 2 (ауд. 2232) 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ РІЗНИХ ГРУП 

НАСЕЛЕННЯ 

 

Голова секції: Кошева Л. В., канд. пед. наук, доцент кафедри фізич-

ного виховання і спорту ДДМА. 

Секретар: Єрмоленко О.В., викладач кафедри фізичного виховання 

і спорту ДДМА. 

 

1. Е.Н. Осіпчік. Значимість техніко-тактичної підготовки фехтуваль-

ників на початковому етапі спортивного тренування. 

2. В.В. Гейтенко, В.М. Пристинський. Профілактика і корекція деві-

антної поведінки неформалів засобами фізичної культури. 

3. Г.П. Грибан, О.М. Гринчук, Т.О. Білоскаленко. Управління проце-

сом розвитку фізичних якостей студентів в освітньому процесі з фізичного 

виховання. 

4. Т.О. Бєлкова, О.В. Тихоненко. Проблема відбору в спорті: теорети-

чні аспекти. 

5. А.О. Гамаюнова, Т.С. Брюханова. Анатомо-фізіологічні особливо-

сті силової підготовки дівчат 18-20 років, що займаються пауерліфтингом. 

6. Є.Р. Велігонова, С.О. Черненко. Дослідження стану підготовки 

майбутніх фахівців фізичного виховання у закладах вищої освіти. 

 

 

 

СЕКЦІЯ 3 (ауд. 2232) 

ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

 

Голова секції: Черненко С.О., канд. наук з фізичного виховання і спо-

рту, доцент кафедри фізичного виховання і спорту ДДМА. 

Секретар: Сорокін Ю. С., ст. викладач кафедри фізичного виховання 

і спорту ДДМА. 

 

1. А.М. Літвінова. Г.М. Тимченко. Технології побудови реабілітацій-

них програм в системі підготовки спеціалістів зі здоров’я людини. 

2. В.М. Пристинський, Б.О. Степанов, Д.В. Маляренко. Реалізація 

ідеї формування соціальної відповідальності за здоров’я як діяльнісна за-

сада підготовки учнівської молоді до життєвої практики. 

3. Т.М. Пристинська, С.В. Лакомов. Оздоровча фізична культура як 

чинник соціалізації дітей та учнівської молоді. 

4. О.О. Шеремет, І.І. Єрмолова. Аналіз ефективності фізичного ви-

ховання та реабілітації школярів з порушеннями зору. 

5. В.М. Висоцький, Д.А. Бадалова, Н.О. Акімова. Вплив фізичного ви-

ховання на працездатність студентів.  
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6. А.В. Яриш, Д.Р. Хандор, Н.О. Акімова. Динаміка розвитку сили 

м’язів у студентів першого курсу у процесі навчальної діяльності. 

7. В.А. Якушевський. Особливості методики використання фізичних 

вправ для оздоровлення студентів медичних університетів. 

8. А.М. Чередниченко, Н.О. Акімова. Здоров’язбережувальні техно-

логії у освітньому процесі вищого навчального закладу. 

9. Т.О. Бєлкова. Сутність сучасного фітнесу та фітнес-технологій. 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 4 (ауд. 2231) 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

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

зичного виховання і спорту ДДМА. 

Секретар: Гейтенко В. В., канд. пед. наук, викладач кафедри фізич-

ного виховання і спорту ДДМА. 

 

 

1. C.О. Моісеєнко, О.О. Шеремет. Аналіз проблеми конфліктності 

підлітків. 

2. О.О. Біценко, А. І. Хархан, Н.О. Акімова. Особливості проведення 

занять лікувальної фізичної культури зі студентами, які мають фізичні вади. 

3. А.Г. Сігова. Дослідження психологічного здоров’я особистості на 

сучасному етапі. 

4. М.М. Кір’ян. Теоретичні основи використання масажу у роботі зі 

спортсменами з інвалідністю при підготовці майбутніх фахівців з фізичної 

реабілітації. 

5. М.С. Гончаренко, Т.П. Камнєва. Вплив тактильної активації шкіри 

кінчиків пальців рук на стан мозкової діяльності. 

6. В.В. Борисов, С. Клименко, А. Кошельнік. Впровадження і поши-

рення моделі інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потре-

бами. 

 

 



9 

СЕКЦІЯ 5 (ауд. 2231) 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Голова секції: Кошева Л. В., канд. пед. наук, доцент кафедри фізич-

ного виховання і спорту ДДМА. 

Секретар: Єрмоленко О.В., викладач кафедри фізичного виховання 

і спорту ДДМА. 

 

 

1. О.В. Єрмоленко, К.О. Стрєлков. Актуальні питання проектування змі-

сту компетентністно орієнтованого навчання майбутніх фахівців з фі-

зичного виховання та спорту. 

2. А.О. Тесленко, Ю.О. Долинний. НМКД «Фізкультурно-спортивні спо-

руди» у циклі професійної підготовки фахівців з фізичного виховання 

і спорту. 

3. М.С. Попчук, Ю.C. Cорокін. Теорія і методика викладання атлетизму 

як навчальна дисципліна професійної підготовки фахівців з фізичного 

виховання і спорту. 

4. Н.А. Пастушкова, С.С. Оліфіровська. Професійна компетентність 

майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту, та фахівців оздо-

ровчого фітнесу. 

5. О.П. Сокрут, Л.А. Алексєєва. Інноваційний підхід до лікарсько-педа-

гогічного контролю як складової професійної підготовки фахівців з 

фізичного виховання та спорту. 

6. Ж.В. Малахова, В.Г. Лосік. Компоненти професійної спрямованості 

майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. 

7. Ю.О. Долинний, О.М. Олійник, С.О. Черненко. Навчально-ознайомча 

та виробнича практика в системі професійної підготовки фахівців з 

фізичного виховання і спорту. 

8. Н.А. Кожемяка, В.Г. Лосік. Особливості та перспективи підготовки 

фахівців фізичної культури і спорту.  

9. Н.А. Пастушкова, В.С. Вірко. Підвищення професійної компетентно-

сті майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту із застосу-

вання інноваційних технологій засобами аеробіки. 

10. В.В. Борисов, Ю. Жовнаренко, Н. Куц. Аналіз рівня готовності майбу-

тніх вчителів початкових класів до організації і забезпечення інклю-

зивного навчання. 

11. Д.А. Сафонов, С.О. Черненко. Професійна підготовка фахівців з фізи-

чного виховання і спорту за кордоном (Сполучені штати Америки). 
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12. Н.А. Пастушкова, В.О. Грабар. Підвищення професійної компетент-

ності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту із застосу-

вання інноваційних технологій засобами фітнесу. 

13. О.О. Халява, С.О. Черненко. Історичні напрями дослідження педагогі-

чної системи професійної підготовки викладачів фізичного вихо-

вання. 

14. Л.Р. Кошляк. Підвищення професійної компетентності майбутніх фа-

хівців з фізичного виховання та спорту із застосування інноваційних 

технологій засобами з чирлідингу. 

15. О.М. Олійник, О.О. Мартинкова. Підвищення спортивної майстерно-

сті з шахів у процесі професійної підготовки фахівців з фізичного ви-

ховання і спорту. 

16. С.В. Борисова. Аналіз рівня готовності майбутніх вчителів технологій 

до організації і забезпечення інклюзивного навчання. 

17. Н.А. Пастушкова, С.С. Оліфіровська. Професійна компетентність 

майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту, та фахівців оздо-

ровчого фітнесу. 

18. Л.В. Кошева, А.С. Скірпічникова. Проблеми та особливості сучасної 

підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 6 (ауд. 2231) 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРТОПЕДАГОГІКИ, КОРЕКЦІЙНОЇ ТА 

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ, СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З 

ОБМЕЖЕННЯМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Голова секції: Черненко С.О., канд. наук з фізичного виховання і спо-

рту, доцент кафедри фізичного виховання і спорту ДДМА. 

Секретар: Сорокін Ю. С., ст. викладач кафедри фізичного виховання 

і спорту ДДМА. 

 

 

1. О.О. Виноградов, О.І. Гужва. Реабілітація пацієнтів з хронічними об-

структивними захворюваннями легень (огляд літератури). 

2. А.Н. Григорьева, Т.С. Брюханова. Ефективність комплексної програми 

фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму. 

3. Е.О. Жигульова, А.В. Заікін. Фізична реабілітація при гіпотонічній 

хвороби. 

4. Martha Wieczorek. Cyberbullying as a conremporay form of peer 

aggrassion.  

5. І.І. Матвійчук. Особливості розвитку розумових операцій учнів з ін-

телектуальними порушеннями. 
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6. В.Е. Левицький. Кореляція подружніх взаємин та поведінки дитини у 

сім’ї. 

7. М.П. Оспанбаева. Менторинг - тұлға дамуын коррекциялау құралы ре-

тінде. 

8. С.П. Миронова. Роль сім’ї в розвитку дитини раннього та дошкільного 

віку з інтелектуальними порушеннями. 

9. С.М. Лупінович, О. Капітан, А. Алейнікова. Утворення інклюзивно-ре-

сурсних центрів з підтримки інклюзивного навчання дітей з особли-

вими освітніми потребами в Запорізькій області. 

10. Т.О. Докучина. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя у старшокласників з інтелектуальними порушеннями. 

 

 

 


