
Перелік публікацій студентів 

 кафедри теорії та методики фізичної культури 

 за 2018/ 2019 н.р. 

 

 
№ 

з/п 
ПІБ Наукові праці 

1. Литвиненко О.М. Публікація статей разом із студентами 

Фахові видання 
Шелестюк Д., Литвиненко О. Стан та умови оптимізації процесу 

досягнення успіху в формуванні культури здоров’я студентів // 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. № 2 (65), травень 2019.  

(статтю прийнято до друку). 

 

Матеріали конференцій  

Публікація статей разом із студентами:  

      Литвиненко О.М., Артюхов О.С., Косенко Х.М. Проблеми 

здоров’я та фізичної активності студентів європейських вишів та 

шляхи їх вирішення // ХVІІІ Всеукраїнська наук.-практ. конференція 

‖Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я 

людини―. — Зб. наук. праць. — Вип. 18 / Під ред. С. В. Гетманцева. 

— Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2018. — С. 65-69. 
 

ХІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Проблеми формування здорового способу життя у студентської 

молоді», Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 18-19 травня 

2019 р. 

1. Анікін І.С., Діденко  Р.Ю. Засобиоздоровлення у 

дошкільнихнавчальних закладах 

2. Гордієнко І. І.Засобифізичного  виховання  та фізичнівправи  як  

фактор здорового  способу  життястудентів 

3. Блищик А.А.,  Дорошенко О.М.Засоби фізичного  виховання  в  

початковійшколі 

4. Ковальчук О.В., Колодій О.Е.Роль діяльності спортивного клубу 

в закладах освітиукраїни для розвиткустудентського спорту 
 

Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука. 

Студентство. Сучасність. Патріотичне і громадянське виховання 

студентської молоді: проблеми, традиції, стратегічні орієнтири». 

Миколаїв, 16-17 травня 2019. 

5. Бєздєтний О.О.Військовослужбовці 79-ої окремої десантно-

штурмової бригади – студенти факультету фізичної культури та 

спорту – на варті миру та спокою 

6. Лунгу С.В. Студенти факультету фізичної культури та спорту на 

стражі миру 

2. Гетманцев С.В. Четверта Регіональна науково-практична студентська конференція 

«Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання, здоров'я 

людини» (10-11 квітня 2019 року, Національний університет 

кораблебудування імені адмірала С.О. Макарова,  м. Миколаїв)  

1. Галіба В.О.  Індивідуальне здоров’я студента. – с. 22-25. 

2. Головатенко А. І.  Мотивація навчальної та фізкультурно-

оздоровчої діяльності студентів. – с. 29-32. 

3. Кліщук А.  Роль фізичної культури у підтриманні здорового 

способу життя. – с. 40-43. 

4. Ковальчук О.В. Технології зміцнення та збереження  

здоров’я  у підготовці майбутнього вчителя. – с.45-50. 



5. Комарова В.О. Формування у студентів уявлення про 

здоровий спосіб життя. – 58-60. 

6. Комінар Я.  Стрес в  житті студента. – с. 63-66. 

7. Москаленко А.С. Мотивації формування здорового способу 

життя у студентської молоді. – с. 71-75. 

8. Ніколаєнко Є.В. Формування здорового способу життя 

студентської молоді засобами фізичної культури. – с. 78-81. 

 

ХІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

―Проблеми формування здорового способу життя у студентської 

молоді‖ – Миколаїв: МНУ (17-18 травня 2019 р.). 

1. Авдієнко Н. К.  Психологічна  підготовка  спортсменів. 

2. Головатенко А.І.  Формування здоров'я  студентської молоді. 

3. Донських І. С. Вплив фізичних вправ на організм людини. 

4. Кліщук  А. Здоровий  спосіб  життя — простий  шлях  до  

довголіття 

5. Ковальова А. О. Здоровий  спосіб  життя  серед  студентської  

молоді 

6. Нікітіна К.В.  Особливості  здорового  харчування  спортсменів. 
3. Борецька Н.О. ХІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

―Проблеми формування здорового способу життя у студентської 

молоді‖ – Миколаїв: МНУ (17-18 травня 2019 р.). 
1. Головатенко А.І.,  Ковальчук О.В. Зародження та розвиток 

спортивного студентського руху в Україні 

2. Комарова  В.О.,  Галіба  В.О. Аквааеробіка  як  засіб  

оздоровлення  молоді 

 
4. Славітяк О.С. ХІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

―Проблеми формування здорового способу життя у студентської 

молоді‖ – Миколаїв: МНУ (17-18 травня 2019 р.).          

1. Вакульчик  С. Аналіз  методів  та  засобів  функціонального  

тренування  

2. Ковальова Н. Моделювання  принципів  інтенсифікаторів  в  

тренувальній діяльності  спортсменів – культуристів 
  

 

 

Завідувач кафедри ТМФК      О.М.Литвиненко 

 


