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СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

 

БАКУРІДЗЕ-МАНІНА В.Б., РАДЗЕЦЬКИЙ М.В., МОГЛКО С.П. Аналіз 

критеріїв гіпермобільності суглобів серед студентів. 

БАЛУХ М.М. Шляхи передачі патології хребта на організм людини. 

ДУГІНА Л.В. Сучасні засоби фізичної терапії після артроскопічної 

реконструкції ротаторної манжети плеча. 

ПЛЕЧИСТОВА К.О., ГОНЧАРУК Н.В. Основні принципи фізичної 

реабілітації при захворюваннях суглобів. 

СОБКО І.М. Застосування нестабільних платформ у фізичній реабілітації 

спортсменів. 

ПЕТРЕНКО А.В. Фізична терапія в системі легеневої реабілітації при 

хронічному обструктивному захворюванні легень. 

ПАТЕ ЮЛІЯ, ТАМОЖАНСЬКА Г.В. Курортне лікування з використанням 

мінеральної води Donat Mg у Словенії як засіб профілактики та реабілітації. 

СІРМАН О.В. Готовність майбутніх фізіотерапевтів до професійної діяльності. 

ШРАМ С.М. Застосування засобів пілатес у фізичній терапії жінок середнього 

віку з дегенеративно-дистрофічними ураженнями поперекового відділу хребта. 

КРАПІВА Д.М. Методи оцінки стану здоров’я пацієнтів з ожирінням у 

контексті фізичної терапії. 

МЯТИГА О.М. Алгоритм заходів фізичної терапії при гіпотонічній хворобі. 

ДОРОХІНА О.М. Фізична терапія осіб з надлишковою вагою. 

ПОЛКОВНИК-МАРКОВА В.С. Застосування кінезотерапії при сколіотичній 

поставі. 

ТОЦЬКА А.В. Використання канадської шкали ефективності діяльності в 

ерготерапії  після перенесеного ішемічного інсульту. 

БЕРЛОВСЬКИЙ Д.А., ГЛАДЧЕНКО О.М. Особливості будови та 

функціювання крупних суглобів та застосування фізичної терапії після іх травмування. 

КРАЙНЯК О.Є. Методи оцінювання пацієнтів з ураженням плеча у процесі 

фізичної терапії. 

МАКОЛІНЕЦЬ В.І., МАКОЛІНЕЦЬ К.В., МОРОЗЕНКО Д.В., ГЛЄБОВА 

К.В. Вплив ультразвуку на репаративну регенерацію кісткової тканини після введення 

титанових імплантатів. 

ТАНЬКУТ О.В., ЛЕОНТЬЄВА Ф.С., МОРОЗЕНКО Д.В., ВОРОНЦОВА М.П., 

ЛЕОНТЬЄВА Л.В. Біохімічні критерії визначення показань до реабілітації пацієнтів з 

IV стадією гонартрозу після ендопротезування. 

ЄРЬОМЕНКО Р.Ф. Важливість вивчення дисципліни «Клінічна та 

функціональна діагностика» у системі підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю «227 фізична терапія, ерготерапія». 

КОБЗІНА М. П., ТУРЕНКО В.Н. Сучасний підхід в застосуванні фізичної 

терапії у дітей з порушенням рухового розвитку . 

БОРОВИК О.І. Сучасні проблеми фізичної терапії при порушеннях органів 

зору в Україні. 

СИДОРАШКО Д.О. Фізична терапія після перенесеного ішемічного інсульту. 

ARAI YOICHI. Cancer cells can be destroyed at 37 . 



МАКАРОВА Н.В. Аналіз шкал для оцінки рухових навичок за мкф-дп дітей з 

церебральним паралічем. 

ШИНКАРЕНКО О.О. Фізична реабілітація хворих з килою диску за 

допомогою силових тренувань. 

БЕЗ’ЯЗИЧНА О.В., ЛИТОВЧЕНКО В.О., КАЛМИКОВА Ю.С. Прогноз 

розвитку остеоартрозу колінних суглобів після артроскопічно контрольованої 

реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки. 
 

СЕКЦІЯ 2. СУЧАСНІ ОСВІТНІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

КОСТІНА В.В. Здоровя’збережувальні практики у соціально-реабілітаційній 

роботі в спеціалізованих соціальних інституціях. 

ДЕНИСЕНКО В.О., НЕСТОРЕНКО Т.П. Технології популяризації здорового 

способу життя: досвід громадської організації. 

КЛИМЕНЧЕНКО В.Г., БЛІЗНЮК С.С. Фізкультурні хвилинки - як засіб 

профілактики захворювань хребта та збереження здоров’я під час дистанційного 

навчання студентів. 

ПАВЛЕНКО Є.Є. Формування відношення студента до здорового стилю життя 

в умовах освітнього процесу закладів вищої освіти. 

ЛАВРІНЕНКО Л.І. Фізкультурно-оздоровчі здоров’язбережувальні технології 

в початковій школі. 

МАДЖАР Р.Ю. Здоров’язбережувальні технології в аксіосфері особистості. 

РОМАНОВСЬКА О.О. Упровадження здоров’язберігаючих технологій у 

закладах вищої освіти. 

НАУМЕНКО Н. В., КОЗЛОВ А. В., ДРОЖИК Л. В. Шляхи збереження та 

зміцнення здоров’я студентської молоді. 

КОНОВАЛЕНКО О.К., ТОВСТОПЛЬЕТ О.С. Шляхи залучення фізично 

пасивних студентів до активних занять фізичною культурою та спортом в ХНУРЕ. 

УСПЕНСЬКА В.М. Підготовка педагогів у післядипломній освіті до 

формування в учнів здорового способу життя. 

ЛОЗОВОРЧУК А.Р. Формування здоров’язберігаючої компетентності 

студентів у закладах вищої освіти. 
 

СЕКЦІЯ 3. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

ЖИТТЯ 

 

НЕСЕН О.О., БЛІЗНЮК С.С. До питання збереження здоров’я органів зору 

студентів під час дистанційного навчання. 

ЗАХАРОВА Д., КОЗІНА Ж.Л. Звукотерапія при безсонні із застосуванням 

тибетських чаш. 

КОЗІН С.В. Порівняльна характеристика двох моделей вису на одній руці в 

скелелазінні з точки зору профілактики травматизму. 

КОЛОДЬКО Н.О. Вплив ізотерапії на самопочуття дітей 8-10 років. 

ТАМОЖАНСЬКА Г.В., НЕВЕЛИКА А.В. Порівняльний аналіз стана здоров’я 

студентів I курсу 2018 та 2019 року навчання Національного фармацевтичного 

університету. 

СЕРГАТА Н.С., КИЙ О.Г. Властивості та перспективи використання 

біологічно активної добавки L-карнитин у спорті. 

ЛИТВИНЕНКО А.М. Тренувальні засоби хортингу в фізичному вихованні 

студентів з послабленим здоров’ям. 



ПОМЕЩИКОВА И.П., ПАЩЕНКО Н.О., КУДИМОВА О.В. Влияние 

упражнений и игр с мячом на показатели равновесия учащихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

ОРШАЦЬКА Н.В., ГАНШИНА В.В. Профілактика хронічних захворювань у 

студентів за допомогою лфк. 

ЛЮБИНСЬКИЙ Д.В., БОБНАР Д. Значення природних факторів Словенії для 

профілактики серцево-судинних захворювань та захворювань опорно-рухового 

апарату. 

 

СЕКЦІЯ 4. ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ В КОНТЕКСТІ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

КРИВЕНЦОВА І.В., ІВАНОВ О.В., ОДОКІЄНКО І.І. Роль і місце 

спортивних секцій у вихованні фізичної культури особистості майбутнього фахівця. 

ПОНІКАРЬОВА В.Г. Фізична культура та здоровий спосіб життя студента. 

ІЛЬНИЦЬКА Г.С., ЗЕЛЕНЕНКО Н.О. Про мотиваційні аспекти студентів 

щодо фізичного виховання в умовах дистанційної освіти. 

РЯДНИХ О.К., ЩЕРБАК О.А. Значення рухової активності для формування 

та зміцнення здоров’я людини. 

СЛАСТІНА О.О., КЛОКОВА С.Ю. Роль фізичної культури у збереженні 

здоров’я людини. 

ЗЕЛЕНЕНКО Н.О., ІЛЬНИЦЬКА Г.С., НЕВЕЛИКА А.В. Проблематика 

дистанційного навчання з дисципліни «Фізичне виховання». 

 

СЕКЦІЯ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

АЛЬОХІНА Н.В., КОСІЛОВА О.Ю. Психогігієна як ресурс збереження 

психічного здоров’я особистості . 

ДИДЮК Н.А., ДЕРКАЧ Л.П. Психолого - педагогические аспекты 

формирования здорового образа жизни студентов занятиями силовыми видами спорта. 

МІЩИХА Л.П., КУЛЕША-ЛЮБІНЕЦЬ М.М. Психічне здоров’я як складова 

особистісного благополуччя. 

ГОРШАНКОВА Т.О., ГЕЛЕТА Д.Д. Психолого-педагогічні аспекти 

формування здорового способу життя. 

КОНДРАТЮК С.М. Формування свідомого ставлення підлітків до власного 

здоров’я. 

САБАТОВСЬКА-ФРОЛКІНА І.С., ПЛЯКА Л.В. Психолого-педагогічні 

аспекти формування здорового способу життя здобувачів освіти в процесі навчання у 

ЗВО. 

ГРОХОВА Г.П., ПРІСИЧ О.Ю. Мотиви щодо самостійних занять студентів 

фізичною рекреацією. 

ЦЕРКОВНА О.В., ОСІПОВ В.М., КОНОВАЛОВ Д.О. Дослідження 

самооцінки стану здоров’я і мотиваційних пріоритетів студентів першого року 

навчання. 

 



СЕКЦІЯ 6. СПОРТ ЯК СКЛАДОВА АКТИВІЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

BOWEI QIAN, KOVAL M. Sport as an activation component of healthy lifestyle at 

student youth in china. 

ЛОБАНЁВА О.В. Адаптация и интеграция студентов-иностранцев 

медицинских специальностей посредством физической культуры и спорта. 

ВЛАСКО С.В., КАТИХІН В.М. Використання технічних засобів навчання у 

навчально-тренувальному процесі армрестлерів. 

ЗАХВАТОВА Т.Е. Диагностика развития физического состояния студентов. 

ЗНАК В.Є. Фізична підготовка студентів за допомогою методики тренувань з 

боксерів. 

КОВАЛЬ В.О., ГАЛАЗЮК В.О., КОНОНЕНКО Г.В. Стрільба з лука у 

спортивно орієнтованому фізичному вихованні студентів. 

КРИВЕНЦОВА І.В., КРІВЄНЦОВА О.В., СЕМАШКО С.А. Розвиток сили та 

витривалості у студенток збірної команди з аеробіки засобами кросфіту. 

ПАВЛЕНКО Т.В., ПАВЛЕНКО В.О. Формування здорового стилю життя 

молоді засобами здоров’язберігаючих технологій. 

ОГНИСТИЙ А.В., ОГНИСТА К.М. Міжнародна програма «shuttle time» 

світової федерації бадмінтону - як здоров’язберігаюча технологія. 

САМІЛИК Ю.І. Розвиток фізичних якостей юних футболістів в умовах 

підготовчого періоду. 

СТРЕЛЬНИКОВА Є.Я., СТРЕЛЬНИКОВ Г.Л. Місце відновлювальних 

заходів в системі підготовки студентської жіночої волейбольної команди. 

ПОНОМАРЕНКО О.В. Принцип свідомості та принцип активності в системі 

фізичного виховання та спортивного тренування. 

УЛАЄВА Л.О. Вплив використання спортивних ігор на відновлення організму 

студентів. 

БОЙЧЕНКО Н.В. Важливість вивчення дисципліни «Різновиди спортивної 

боротьби» студентами закладів вищої освіти. 

КЛОКОВА С.Ю., СЛАСТІНА О.О. Спорт як складова активізації здоров’я 

студентської молоді. 

ТРОПИН Ю.Н. Формирование здорового способа жизни студентов в процессе 

занятий спортивной борьбой. 

ХРОМИХ Р.В. Спорт як складова активізації здорового способу життя 

студентської молоді. 

СТЕЦЕНКО О.В. Порівняльний аналіз іспанських фітнес-трендів зі світовими. 




