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СПИСОК 

 наукових та навчально-методичних праць 

викладача кафедри кінезіології НУФВСУ  

Юрченка Олександра Анатолійовича 

 

 

 

№ 

п/п 

Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг, 

стор. 

Спів- 

автори 

1 2 3 4 5 6 

 Наукові та науково-методичні роботи, опубліковані  

у 2014-2016 н.р. 

1. Анализ компонентов 

физического развития 

детей младшего 

школьного возраста с 

ослабленным зрением 

Друк Матеріали XVII международный 

научный конгресс 

«Олимпийский спорт и спорт для 

всех», 2014, Астана, Казахстан 

3  

2. Характеристика 

вертикальной 

устойчивости детей 

младшего школьного 

возраста с ослабленным 

зрением 

Друк Матеріали XVII международный 

научный конгресс 

«Олимпийский спорт и спорт для 

всех», 2014, Астана, Казахстан 

3  

3. Особливості тілобудови 

жінок другого зрілого віку 

в процесі фізкультурно-

оздоровчих занять 

Друк Матеріали III Всеукраїнської 

електронної конференції 

«Сучасні біомеханічні та 

інформаційні технології у 

фізичному вихованні і спорті» 18 

червня 2015, Київ,Україна. 

3 Коваль А.С., 

Паращак І.В. 

4. Характеристика окремих 

показників фізичного 

розвитку дітей молодшого 

шкільного віку з 

послабленим зором з 

різними типами постави у 

процесі фізичного 

виховання 

Друк Матеріали VIII міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Тенденції і перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації», 30-31 жовтня  

2015, Переяслав-Хмельницький, 

Україна, С. 422-425. 

8 Кашуба В.О. 

5. Особливості проведення 

організаційно-методичних 

занять у дітей молодшого 

шкільного віку з 

послабленим зором у 

процесі фізичного 

виховання 

Друк Матеріали Міжнародної 

конференції «Досягнення науки в 

2015 році», 19 грудня 2015, Київ, 

Україна, С. 110-114. 

 

8  

6. Сравнительный анализ 

показателей опорно-

рессорных свойств стопы 

детей младшего 

школьного возраста с 

ослабленным зрением в 

процессе физического 

воспитания (Фахове 

Друк Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання та спорту, 

№2, 2016, Харків, 59-64 С. 

13 Джуха Хабіб, 

Сергієнко 

К.М. 



2 

 

видання). 

7. Адаптивна фізична 

культура дітей з 

послабленим зором 

Друк Матеріали Х Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

з міжнародною участю 

«Проблеми активізації 

рекреаційно-оздоровчої 

діяльності населення», 12-13 

травня 2016, Львів, Україна, С. 

282-284. 

8 Джуха Хабіб, 

Сергієнко 

К.М. 

8. Методика навчання 

технічним атакуючим 

руховим діям борців 

вільного стилю 

Друк Матеріали IV Всеукраїнської 

електронної конференції 

«Сучасні біомеханічні та 

інформаційні технології у 

фізичному вихованні і спорті» 19 

травня 2016, Київ,Україна. 

3 Аракелян 

А.Ц., 

Паращак І.В. 

9. Історичні аспекти 

розвитку адаптивного 

фізичного виховання 

Друк Матеріали IV Всеукраїнської 

електронної конференції 

«Сучасні біомеханічні та 

інформаційні технології у 

фізичному вихованні і спорті» 19 

травня 2016, Київ,Україна. 

3 Паращак І.В. 

 

 

 

Викладач        Юрченко О. А. 
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Завідуючий кафедри 

кінезіології, 
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Вчений секретар 

вченої ради НУФВСУ      Машеренкова Г.С. 


