
СПИСОК 

наукових статей та тез доповідей 

НПП кафедри фізичного виховання та спорту НТУ «Дніпровська політехніка» з 2013-2019 р. 

 

№  

з/п 
Назва 

Характер 

роботи 
Вихідні данні автори 

1. 

Використання новітніх технологій 

у підготовці спортсменів, які 

навчаються у ВНЗ технічної 

спрямованості. 

стаття 
Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. - 

№2. (фахове видання). 
А.П. Мельніченко 

2. 

Міні футбол як засіб реалізації 

варіативного компоненту у 

фізичному вихованні студентів 

гірничих спеціальностей. 

стаття 
Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. - 

№2. (фахове видання). 
Д.П. Батечко 

3. 

Вілянський В.М. Вплив технології 

непрофесійної фізкультурної 

освіти на функціональний стан 

студентів, звільнених від 

практичних занять з «Фізичного 

виховання»  

стаття 

Науковий часопис НПУ імені М. П. 

Драгоманова. Серія № 15. Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури 

(Фізична культура і спорт): зб. наукових 

праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2013. – Вип. 4 (29) 13. – С. 190-

194. (фахове видання) 

В.В. Приходько, 

С.А. Чернігівська 

В.М. Вілянський 

4 

Результаты изучения 

морфологического состояния 

женщин первого зрелого возраста 

(21–35 лет). 

тези 

доповіді 

Педагогічний вектор розвитку фізичного 

виховання в Україні: зб. наук. пр. I 

Всеукраїнської наук.-практ. конф., 16–17 квітня 

2014 р. / за заг ред. Ю. О. Долинного. – 

Краматорськ: ДДМА, 2014. – с. 41-44. 

О.В. Мартинюк 

5. 

Врачебно-педагогический 

контроль и самоконтроль в 

оздоровительной физической 

культуре. 

тези 

доповіді 

Актуальні проблеми фізичного виховання 

студентів в умовах кредитно-модульної 

системи навчання»: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 10–11 квітня 

2014 р. – Дніпропетровськ: ДНУ ім.. 

О.Гончара, 2014. 

Г.М. Шамардіна, 

О.В. Мартинюк 

6. 
Новые подходы применения 

круговой тренировки в 

тези 

доповіді 

Тиждень наук – 2014: Збірник тез доповідей 

щорічної науково – практичної конференції 

Г.М. Шамардіна, 

О.В. Мартинюк 



оздоровительной физической 

культуре. 

серед викладачів, науковців, молодих учених, 

аспірантів і студентів ЗНТУ, (14–18 квітня 

2014 р., Запоріжжя) / ЗНТУ – Запоріжжя, 

2014. – Т. 4. – С. 198-199. 

7. 

Обоснование экспериментальной 

методики круговой тренировки на 

занятиях аэробикой с женщинами 

первого зрелого возраста. 

стаття 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання та спорту. – 

2014. №11. – С. 30-37 (фахове видання) 

О.В. Мартинюк 

8. 

Аналіз різноманітних методик 

оцінки рівня фізичного здоров'я 

студентської молоді. 

стаття 

Фізична культура, спорт та здоровья нації: 

збірник наукових праць. Випуск 18 (том 1) / 

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайло Коцюбинського; 

головний редактор В.М. Костюкевич. – 

Вінниця: ТОВ «Платер», 2014. – С. 183 – 189. 

(фахове видання) 

О.Мартинюк, 

В. Печена, 

К. Кравченко 

9 

Физическая культура и спорт в 

Государственном высшем 

учебном заведении 

«Национальный горный 

университет» 

тези 

доповіді 

Евразийский союз ученых (ЕСУ): 

ежемесячный научный журнал (серия: 

Педагогические науки). – 2014. - №6. – часть 

2. – С. 104-105. 

О.В. Мартинюк, 

А.П. Мельніченко 

10. 

Система оценки успеваемости 

студентов по дисциплине 

«Физическое воспитание» 

тези 

доповіді 

Евразийский союз ученых (ЕСУ): 

ежемесячный научный журнал (серия: 

Педагогические науки). – 2014. - №6. – часть 

2. – С. 104-105. 

В.М. Віляньский, 

О.В. Мартинюк 

11. 

Структурные компоненты 

физкультурно-оздоровительного 

занятия  

аэробикой с применением 

круговой тренировки 

стаття 

Педагогіка і сучасні аспекти фізичного 

виховання : збірник наукових праць I 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (16–17 квітня 2015 року). У 2 т. Т. 

1 / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – 

Краматорськ : ДДМА, 2015. 

О.В. Мартинюк 

12. 

Аналіз рівня фізичної 

підготовленості студентів Ι-ΙΙΙ 

курсів геологорозвідувального 

факультету. 

стаття 

Актуальні проблеми фізичного виховання і 

спорту в сучасних умовах: Матеріали Ι 

Міжнародної науково-практичної 

Н.П. Яворська 



конференції. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 

377-380. 

13. 

Оценка уровня здоровья 

студенческой молодежи по 

показателям адаптационного 

потенциала, биологического 

возраста и по резервам 

биоэнергетики организма 

стаття 
Физическое воспитание студентов. – 2015. - 

№3. – С. 13-22 (фахове видання) 

О.В. Мартинюк, 

В.М. Вілянський 

14. 

Оцінка рівня здоров'я 

студентської молоді за 

показниками біологічного віку 

стаття 

Науковий часопис Національного 

педагогічного університету ім. М.П. 

Драгоманова Серія №15. «Наукові 

педагогічні проблеми фізичної культури» / 

Фізична культура і спорт: зб. наукових праць 

/ За ред.     Г.М. Арзютова. - К.: Вид-во НПУ 

ім. М.П. Драгоманова, 2016. - Випуск 3К 2 

(71) 16. – С. 67-70(фахове видання) 

В.М. Вілянський, 

О.В. Мартинюк 

15. 

Методический компонент 

процесса физического воспитания 

студентов (на примере 

специализация «оздоровительная 

аэробика»)  

стаття 

Сборник статей научно-информационного 

центра «Знание» по материалам XΙΙ 

международной научно-практической 

конференции "Развитие науки в XXΙ веке" 5 

часть, г. Харьков: сборник со статьями 

(уровень стандарта, академический 

уровень).-Х. : научно-информационный 

центр"Знание", 2016. - С. 116-117. 

О.В. Мартинюк, 

В.М.Печена 

16 

Диагностические модели оценки 

уровня здоровья студенческой 

молодежи 

стаття 
Первый независимый научный вестник. – 

2016. - №9-10. С. 12-16 . 
О.В. Мартинюк 

17. 

Значущість фізичної культури для 

студентів гірничих спеціальностей 

у поза навчальний час та у період 

канікулярного відпочинку 

стаття 
Первый независимый научный вестник. – 

2016. - №9-10. С. 9-11. 

Д.П. Батечко, 

В.Я. Григораш, 

С.М. Шнякіна 



18 

"Физическая рекреация"-учебная 

дисциплина по свободному 

выбора студента 

тези 

доповіді 

Актаульні проблеми фізичного виховання, 

реабілітації, спорту і туризму: тези доповіді 

VI Міжнародної науково-практичної 

конференції 20-12 жовтня 2016 р. / за ред. 

В.М. Огаренка та ін. - Запоріжжя: КПУ, 2016. 

- С. 33-35. 

 

Вилянский В.Н. 

Мартынюк О.В. 

19 

Показатели физического 

состояния женщин, 

занимающихся оздоровительной 

аэробикой 

стаття 
Слобожанський науково-спортивний вісник. 

– 2016. - №4. – С. (фахове видання) 
О.В. Мартинюк 

20 

Деякі аспекти програми 

навчальних занять з фізичного 

виховання спортивно-ігрового 

спрямування у ВНЗ технічного 

профілю (на прикладі 

спеціалізацій «гандбол» та 

«баскетбол»)  

тези 

доповіді 

«Теорія і практика сучасної науки» (м. 

Дніпро, 24-25 лютого 2017 р.). — Херсон : 

Видавничий дім "Гельветика", 2017. 

 

Яворська Н.П.; 

Печена В.М. 

21 

Програма занять рекреаційно-

оздоровчого спрямування в 

процесі фізичного виховання 

дівчат-студенток 

тези 

доповіді 

Наукова думка інформаційного століття 

[текст]: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції 19 червня 2017 року 

у м. Дніпро / відп. за випуск Голденблат 

М.А. // ГО «Європейська наукова 

платформа». – Одеса: Друкарня «Друкарик»., 

2017. – Т.2. – С.66-70. 

Мартинюк О.В. 

В.М. Печена 

22 

Система контроля и учета 

физического состояния человека в 

процессе физкультурно-

оздоровительных занятий / О.В. 

Мартынюк // Актуальные 

тези 

доповіді 

Актуальные проблемы современной науки: 

сборников тезисов научных трудов XXI 

Международной научно-практической 

конференции (Санкт -Петербург -Астана-

Киев-Вена, 29 июня 2017 года) / 

Мартинюк О.В. 



проблемы современной науки: 

сборников тезисов научных 

трудов 

Международный научный центр, 2017. - 

С.67-70. 

22 

Мотивация к занятиям мини-

футболом среди студентов горніх 

спеціальностей 

стаття 

Збірник центру наукових публікацій «Велес» 

за матеріалами міжнародної науково-

практичної конференції 1 частина: 

«Інноваційні підходи і сучасна наука», м. 

Київ: збірник статей (рівень стандарту, 

академічний рівень). – К.: Центр наукових 

публікацій, 2017. –  С.108-114. 

Батечко Д.П. 

Козирод В.А. 

23 
Адаптивные возможности женщин 

21-35 лет к физическим нагрузкам  
стаття 

Международный научный журнал 

"Интернаука". - 2017. - №12. 

Мартынюк О.В., 

Печеная В. М. 

24 
Периодизация в кондиционной 

тренировке 

тези 

доповіді 

«Перспективи розвитку сучасної науки» (м. 

Київ, 29-30 вересня 2017 р.). — Херсон : 

Видавничий дім "Гельветика", 2017.  

Мартынюк О.В., 

Вилянский В.Н., 

Печеная В.М. 

25 

Контрольные упражнения оценки 

специально-технической 

подготовленности студентов по 

специализации «Восточные 

единоборства» 

стаття Молодий вчений. — 2017. — №10.  Вилянский В.М. 

26 

Проблемні аспекти фізичної 

культури і спорту у ВНЗ гірничих 

спеціальностей 

тези 

доповіді 

31-я Международная мультинаучная 

конференция "Развитие науки в 21-м веке". – 

Харьков, 17 января 2018. Сборник статей 

научно-информационного центра «Знание» 

по материалам XXXІ международной научно-

практической конференции: «Развитие науки 

в XXI веке» 3 часть, г. Харьков: сборник со 

статьями (уровень стандарта, академический 

уровень). – Х. : научно-информационный 

центр «Знание», 2018.  -  С. 35-38 

 

Батечко Д.П. 

27 

Особенности комплектования 

специальных медицинских групп 

высших учебных заведений 

тези 

доповіді 

Фізичне виховання: теорія і практика: 

Часопис кафедри теорії і методики Ф48 

фізичного виховання, адаптивної та масової 

Батечко Д.П.  

Мизин Г.И. 



горного профиля для занятий по 

физическому воспитанию 

фізичної культури ПНПУ імені В.Г. 

Короленка. – Полтава, 2018. – № 4. – С. 12-17 

 

28 

Фізичне виховання як засіб 

профілактики та подолання 

гіподинамії у студентської молоді  

тези 

доповіді 

Актуальные проблемы современной науки: 

сборник тезисов научных трудов XХX 

Международной научно-практической 

конференции (Санкт-Петербург–Астана–

Киев–Вена, «30» мая 2018 года) / 

Международный научный центр, 2018. – С. 

69-73. DOI: 10.25313/2520-2057-co 

Мартинюк О.В. 

Яворська Н.П. 

29 

Научно-методические основи 

построения физкультурно-

оздоровительных занятий 

 

тези 

доповіді 

«Мәдениеттер жақындастығының 

халықаралық онжылдығы бағдарламасын 

жүзеге асырудың негізгі бағыттары» атты 

Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияның материалдары / IІ-Том. – 

Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» 

баспасы, 2018 ж. – 16-21 бет. 

Шамардина Г.Н. 

Мартынюк О.В. 

30 

Проблеми розвитку ігрових видів 

спорту у вищих навчальних 

закладах різного профілю 

тези 

доповіді 

V Міжнародна конференція «Актуальні 

проблеми світової науки», 28 лютого 2019 р., 

м. Київ 

Шнякіна С.М., 

Батечко Д.П., 

Мальцева О.І. 

31 

Морфофункциональные 

особенности женщин 21-35 лет в 

зависимости от уровня 

физфизического развития 

тези 

доповіді 

XLIV Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми сучасної 

науки», 30 жовтня 2019, Харків – Відень – 

Берлін - Астана 

Мартинюк О.В., 

Печена В.М. 

32 

«Екологична безпека 

навколишнего середовища в 

умовох реформування вугільної 

галузі» 

тези 

доповідей 

Українська школа гірничої інженерії 2019 

ХІІІ міжнародній науково – практичній 

конференції 03-07 вересня Бердянськ , 

Україна. 

17-18 сторінка 

 

БузилоВ.І., 

ПавличенкоА.В., 

СердюкВ.І., 

КрючковС.І. 

33 

Сучасна модель фізичного 

виховання студентів, які 

постраждали під час проведення 

стаття 
Спортивний вісник Придніпров’я,. 

14.11.2019. – № 3., С. 175-176 

І.В. Степанова,  

А.В. Смаль,  

Д.П. Батечко 

https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15283032743313.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15283032743313.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15283032743313.pdf


антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил 

34 

Особливості психофізіологічних 

показників висококваліфікованих 

спортсменів з урахуванням 

статевого диморфізму (на 

прикладі карате та спортивної 

акробатики). 

стаття 
Єдиноборства. Харків,2019. № 4 (14). С. 35-

43. 

Вілянський В.М., 

Бачинська Н.В. 

35 

Особливості використання 

психодіагностичного тестування у 

студентів-спортсменів 

стаття 

Всеукраїнський науково-практичний журнал 

«Директор школи, ліцею гімназії» - 

Спеціальний тематичний випуск «Вища 

освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору». - № 4. -  

Кн. 1. -  Том І (83), 201 – К.: - Гнозіс, 2019. – 

С. 131-142. Фахове видання. Наукометричні 

бази:  Google Scholar, Наукова періодика 

України (Національна бібліотека ім. В.І. 

Вернадського) 

Вілянський В.М., 

Бачинська Н.В.,  

Реут Є.О. 

 

 

 

.  

 


