НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

КЕРІВНИК – Бєлікова Наталія Олександрівна, доктор
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії фізичного
виховання,
фітнесу
та
рекреації
Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. Відмінник освіти
України. Нагороджена золотою медаллю «За визначний внесок у
поширення ідеї Єдності Європи» Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова (2014), Грамотами й
Подяками Луцького міського голови, Управління освіти і науки
Волинської облдержадміністрації. Лауреат Волинської обласної
премії за заслуги у сфері науки й освіти (2013). Член Науковометодичної комісії сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і
науки
України
з
фізичної
культури
і
спорту.
Електронна
адреса:
belikova.natalia@eenu.edu.ua;
natabel.lutsk@gmail.com
Напрями наукових досліджень: проектування та реалізація здоров’язбережувальної діяльності учнів, студентської молоді та людей
працездатного віку, спрямованої на формування
культури здоров’я, забезпечення фізичної та
інтелектуальної працездатності; підвищення
якості життя і продовження активного довголіття.
Основні наукові роботи: опубліковано 126 наукових праць, у т. ч. дві монографії, сім посібників, шість авторських свідоцтв, зокрема:
1. Підготовка майбутніх фахівців із фізичної
реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності: теорія та методика : монографія. – К. :
ТОВ «Козарі», 2012. – 584 с.
2. Педагогічна діагностика в системі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : кол. моногр. – Луцьк : Вежа-Друк,
2015. – 240 с. (у співавт.).
3. Термінологія напряму підготовки «Здоров’я
людини» : навч. посіб. – К. : ТОВ «Козарі», 2009. –
182 с.
4. Комп’ютерна програма «БКСЛ: Педагогічна діагностика готовності майбутніх фахівців з
фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної
діяльності». – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 41552 від 28.12.2011,

видане Державною службою інтелектуальної
власності України.
5. Письмовий твір «Авторська програма фізичної реабілітації для осіб другого зрілого віку
після інфаркту міокарду у післялікарняному
періоді в домашніх умовах». – Свідоцтво про
реєстрацію авторського права на твір № 62941
від 14.12.2015, видане Державною службою інтелектуальної власності України (у співавт.).
Наукове керівництво захищеними дисертаційними роботами:
Хомік О. М. Формування управлінської культури майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій (2015).
Дишко О. Л. Формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2016).
АНОТАЦІЯ
Теоретико-методологічне
обґрунтування
здоров’збережувальних програм для різних
соціальних груп населення, спрямованих на
формування культури здоров’я, профілактику
хвороб, збільшення загальної тривалості життя й
активне довголіття; розроблення алгоритму складання оздоровчих програм для підтримання і
зміцнення здоров’я різних статево-вікових груп

Електронна адреса: oksanahomik@ukr.net
Напрями наукових досліджень: моделювання
процесу формування управлінської культури
майбутніх економістів засобами мультимедійних
технологій; використання сучасних інформаційних
технологій навчання для активізації пізнавальної
діяльності студентів.
Основні наукові роботи: опубліковано понад
25 наукових праць, зокрема:
1. Основи управлінської культури економістів :
навч.-метод. посіб. – Луцьк : РВВ ЛІРоЛ, 2013. –
116 с.
2. Сучасні тенденції використання мультимедійних технологій у формуванні управлінської
культури майбутніх економістів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики
навчання в підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн
(голова) та ін. – Київ ; Вінниця : ТОВ фірма
«Планер», 2014. – Вип. 38. – С. 464−468.
3. Організаційно-педагогічні умови формування
управлінської культури майбутніх економістів
засобами
мультимедійних
технологій
//
Електронний фаховий журн. «Теорія та методика
управління освітою» / ДВНЗ «Ун-т менеджменту
освіти». – 2014. – № 2 (14).

населення; запровадження системи дієвої просвіти населення щодо активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя посередництвом
розробки електронного науково-педагогічного
супроводу здоров’язбережувальної діяльності.
Результати дослідження дають змогу розробити
науковий супровід системних здоров’язбережувальних процесів з урахуванням економічних,
соціальних, медичних, педагогічних, психологічних та інших аспектів цієї проблеми.
ОСНОВНИЙ ДОРОБОК
Здійснено цілісний науковий аналіз проблеми
підготовки майбутніх фахівців з фізичної
реабілітації
до
здоров’язбережувальної
діяльності як складника їх професійної
підготовки.
Розроблено
й
перевірено
ефективність програми диференційованого застосування засобів фізичної реабілітації для осіб
другого зрілого віку після інфаркту міокарда в
післялікарняному періоді. Представники школи
опублікували понад 150 наукових праць, презентували свій науковий доробок на різноманітних
міжнародних, всеукраїнських і регіональних
наукових конференціях та семінарах.

Дишко Олеся Леонідівна – старший викладач
кафедри туризму ПВНЗ «Академія рекреаційних
технологій і права».
Електронна адреса: olesyadyshko@ukr.net
Напрям наукових досліджень: розроблення
теоретичного й методичного забезпечення формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних
послуг.
Основні наукові роботи: опубліковано 22 наукові праці, зокрема:
1. Основи професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг : навч.-метод. посіб. –
Луцьк : РВВ ЛІРоЛ, 2013. – 140 с.
2. Педагогічні умови формування готовності
бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі
споживачами туристичних послуг [Електронний
ресурс] // Освітологічний дискурс : електрон. наук.
фах. вид. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2015. – № 1
(9). – С. 84–94. – Режим доступу : http://od.kubg.
edu.ua/index.php/journal/article/download/217/188
3. Сучасний стан формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі
споживачами туристичних послуг // Педагогічні
науки: теорія, історія, інноваційні технології. –
2015. – № 1 (45). – С. 245–250.

ПРЕДСТАВНИКИ
Індика Світлана Ярославівна – кандидат наук
з фізичного виховання і спорту, старший викладач
кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та
рекреації Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки.
Електронна адреса: indyka.svitlana@eenu.edu.ua;
indika.sv@gmail.com
Напрям наукових досліджень: розроблення
програм диференційованого застосування засобів
фізичної реабілітації для осіб із серцево-судинними
захворюваннями.
Основні наукові роботи: опубліковано понад
40 наукових праць, зокрема:
1. Фізична реабілітація після інфаркту міокарда
в домашніх умовах : навч. посіб. – Луцьк : РВВ Унту «Україна», 2014. – 150 с.
2. Поширеність депресії та зв’язок з іншими
факторами ризику серцево-судинних захворювань
у пацієнтів після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі
Українки, 2012. – Вип. 4 (20). – С. 369–372.
3. Окремі аспекти реабілітації хворих після
інфаркту міокарда у післялікарняний період //
Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова
: зб. наук. пр. Сер. № 15 : Науково-педагогічні
проблеми фізичної культури (фізична культура і
спорт). – К. : [б. в.], 2013. – Вип. 13. – С. 420–424.

Зубехіна Тетяна Василівна – старший викладач кафедри туризму ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права».
Електронна адреса: tatius88@gmail.com
Напрям наукових досліджень: організаційнопедагогічні умови формування інформаційної
культури бакалаврів із туризму в процесі фахової
підготовки.

Хомік Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту
ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права».
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Основні наукові роботи: опубліковано 25 наукових праць, зокрема:
1. Організація сфери екскурсійних послуг :
навч.-метод. посіб. в схемах і таблицях. – Луцьк :
ПрАТ «Волин. обл. друк.», 2013. – 108 с.
2. Характеристика моделі формування інформаційної культури бакалаврів з туризму у процесі фахової підготовки [Електронний ресурс] //
Online: 2312-5829. Освітологічний дискурс. −
2014. − № 3 (7). – С. 95−101. − Режим доступу :
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/
10#.VTON8lB1RrQ
3. Організаційно-методичні умови формування інформаційної культури бакалаврів з туризму
у процесі фахової підготовки // Педагогічна освіта:
теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб.
наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; Ін-т проблем виховання НАПН України. − К. : Вид-во
Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, 2015. – № 23. –
С. 55−58.

рекреації Східноєвропейського національного
університету
імені
Лесі
Українки.Напрям
наукових досліджень: методика використання
оздоровчо-рекреаційних технологій у процесі
занять
фізичною
культурою
студентів
педагогічного коледжу.
Основні наукові роботи: опубліковано чотири
наукові праці, зокрема:
1. Шляхи оптимізації фізичного виховання
студентів вищих навчальних закладів на сучасному
етапі // Фізичне виховання, спорт і культура
здоров’я в сучасному суспільстві : зб. наук. пр.
Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад.
А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк :
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – C.
56–60.
2. До питання впровадження рекреаційно-оздоровчих технологій у початковій школі // Молода
наука Волині: пріоритети та перспективи
досліджень : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ.
конф. студ. і аспір. (12–13 трав. 2015 р.) : у 3-х т.
Т. 1. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі
Українки, 2015. – С. 510–512.
3. Теоретичні передумови впровадження рекреаційно-оздоровчих технологій у молодшій
школі // Актуальні проблеми фізичного виховання,
спорту та туризму в сучасних умовах життя : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – Луцьк :
Луцьк. пед. коледж, 2015. – С. 12–14.

Павлишина Наталія Борисівна – старший
викладач кафедри педагогіки вищої школи ПВНЗ
«Академія рекреаційних технологій і права».
Електронна адреса: pavlyshyna@ukr.net
Напрям наукових досліджень: педагогічні
умови формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в
закладах соціального обслуговування людей похилого віку.
Основні наукові роботи: опубліковано 22 наукові праці, зокрема:
1. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку у закладах соціального обслуговування : навч.-метод. посіб. в схемах і таблицях. 
2013.  70 с.
2. Педагогічна модель формування готовності
майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку // Наука і освіта :
наук.-практ. журн. / [голов. ред. О. Чебикін]. –
Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2015. 
№ 5.  С. 71–77.
3. Аналіз сучасного стану застосування інформаційних технологій у професійній підготовці
майбутніх соціальних працівників // Електронне
наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання». − 2015. – Т. 46, № 2. 
С. 64−70. − Режим доступу : http://journal.iitta.gov.
ua/index.php/itlt/article/view/1219#.VUdcGfDCY2s

Насонова Юлія Андріївна – аспірант кафедри
теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки.
Напрям наукових досліджень: методика
формування культури рухів дівчаток молодшого
шкільного віку у процесі занять художньою
гімнастикою.
Основні наукові роботи: опубліковано три
наукові праці, зокрема:
1. До питання сутнісного наповнення поняття
«культура рухів» // Фізичне виховання, спорт і
культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб.
наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки
/ уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк :
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − №
4.
2. Теоретичні передумови розвитку рухових
якостей і координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку // Молода наука Волині:
пріорітети та перспективи досліджень : матеріали
VIII Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і аспір. –
2015.

Бугайчук Назар Борисович – аспірант кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та
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