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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 

Іван Стасюк ‒ кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Кам'янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка) ‒ голова комітету; 

Евеліна Жигульова ‒ кандидат біологічних наук, доцент (Кам'янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) ‒ заступник голови комітету; 

Аліна Боднар ‒ кандидат педагогічних наук, старший викладач (Кам'янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) ‒ відповідальний секретар; 

Сергій Копилов ‒ доктор історичних наук, професор (Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка); 

Іван Конет ‒ доктор фізико-математичних наук, професор (Кам'янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка); 

Геннадій Єдинак ‒ доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор (Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка); 
Леся Галаманджук ‒ доктор педагогічних наук, професор (Кам'янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка); 

Микола Кужель ‒ кандидат психологічних наук, старший викладач (Кам'янець-Подільський 
національний університет імені Івана Огієнка); 

Юрій Юрчишин ‒ кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка); 

Ольга Афтімічук ‒ доктор педагогічних наук, доцент (Державний університет фізичного виховання і 
спорту Республіки Молдова). 

Данута Мажец ‒ доктор габілітований, професор (Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові) – 

співголова комітету; 
Яцек Вонсік ‒ доктор габілітований, професор (Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові); 

Елігій Малолепший ‒ доктор габілітований, професор (Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові); 

Даніель Кукла ‒ доктор габілітований, професор (Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові); 
Вальдемар Возняк доктор габілітований, професор (Університет Кардинала Стефана Вишинського у 

Варшаві); 

Емілія Янігова ‒ доктор педагогічних наук, доцент (Католицький університет в Ружомбероку ) ‒ 

співголова комітету; 
Любомир Пекарчік ‒ доктор філософії, доктор педагогіки, доктор теології, професор (Католицький 

університет в Ружомбероку ); 

Ірена Каманова ‒ доктор філософії, доцент (Католицький університет в Ружомбероку); 
Алена Новотна ‒ доктор філософії, доцент (Католицький університет в Ружомбероку); 

Барбара Ковацова ‒ доктор філософії, доцент (Католицький університет в Ружомбероку); 

Благослав Краус ‒ доктор філософії, професор (Університет Градец Кралове); 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Микола Прозар ‒ кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка); 
Леонід Гурман ‒ кандидат педагогічних наук, професор (Кам'янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка); 

Дмитро Солопчук ‒ кандидат педагогічних наук, доцент (Кам'янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка); 

Майя Зубаль ‒ кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка); 

Вадим Зданюк ‒ кандидат педагогічних наук, доцент (Кам'янець-Подільський національний університет 
імені Івана Огієнка); 

Володимир Мисів ‒ кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка); 
Аркадій Мажец ‒ доктор габілітований, професор (Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові); 

Уршуля Груце-Мьонсік ‒ доктор педагогічних наук, старший викладач (Жешувський університет в 

Жешуві); 
Олена Карпушенко ‒ кандидат педагогічних наук (Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові); 

Мирослав Гейдос ‒ доктор (Католицький університет в Ружомбероку);  

Янета Телухова ‒ магістр (Католицький університет в Ружомбероку). 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

02 травня, середа 

9.00-10.00 Реєстрація учасників конференції 
Центральний корпус Кам'янець-

Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, вул. Огієнка, 61. 

10.00-12.00 
Творчий відпочинок учасників 

конференції (екскурсія по 

старовинних історичних місцях) 

м. Камʼянець-Подільський 

12.00-13.00 Обід 
Кафе «Шанс», 

вул. Гагаріна, 58.  

13.00-14.00 Відпочинок м. Камʼянець-Подільський 

14.00-15.30 Пленарне засідання І 

Конференц-зал «Белладжіо», 

ГК «Гала-Готель» 

вул. Лесі Українки, 84. 

15.30-16.00 Фіторелакс + кава-брейк 

16.00-17.30 Пленарне засідання ІІ 

18.00-19.00 
Творчий диспут 

«Культурна спадщина Поділля» 

Конференц-зал «Белладжіо», 

ГК «Гала-Готель» 

вул. Лесі Українки, 84. 

19.00-20.00 Рекреаційна програма 

Боулінг «Galactica»  

ГК «Гала-Готель» 

вул. Лесі Українки, 84. 

20.00 Вечеря 

Клуб-ресторан «Белладжіо», 

ГК «Гала-Готель» 

вул. Лесі Українки, 84. 

03 травня, четвер 

8.30-9.00 Ранкова гігієнічна гімнастика 
ГК «Гала-Готель» 

вул. Лесі Українки, 84. 

9.00-10.00 Сніданок 
ГК «Гала-Готель» 

вул. Лесі Українки, 84. 

10.00-12.00 Секційні засідання 

Центральний корпус Кам'янець-

Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, вул. Огієнка 61. 

12.00-14.00 
Культурно-розважальна програма 

«Дивовижними стежками Поділля». 

ГТК «Ксенія», с.Врублівці, пров. 

Джерельний, 4а 

14.00-15.00 Обід 

15.00-19.00 
Культурно-розважальна програма 

«Дивовижними стежками Поділля». 

19.00 Вечеря 

04 травня, п’ятниця  

8.30-9.00 Ранкова гігієнічна гімнастика 

ГК «Гала-Готель» 

вул. Лесі Українки, 84. 

9.00-10.00 Сніданок 

10.00-11.00 Підведення підсумків конференції 

12.00 Відʼїзд учасників конференції 

РЕГЛАМЕНТ: 

Доповіді на пленарному засіданні   до 15 хвилин. 

Обговорення доповідей     до 5 хвилин. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ І 

(Конференц-зал «Белладжіо», ГК «Гала-Готель», вул. Лесі Українки, 84.)  

14.00-15.30 

Відкриття І Міжнародної наукової конференції 

«ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ФІЗИЧНОЇ 

ТЕРАПІЇ» 

Модератор: 

Евеліна Жигульова, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та 

медико-біологічних основ фізичного виховання, лауреат Державної премії для молодих 

вчених у галузі науки і техніки, Кам’янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка, Україна. 

Вітальне слово: 

Сергій Копилов, доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, Україна. 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ 

 

1. Валерій Мазур, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач 

(Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).  

«Експериментальне обґрунтування методики розвитку швидкісно-силових 

здібностей дітей 6-9 років на уроках фізичної культури». 

 

2. Dr hab., prof AJD Daniel Kukla (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie). 

«Higher education versus increasing the chances of future graduates in the post-industrial 

labor market».  

 

3. Геннадій Єдинак, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор (Камʼянець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка), Леся Галаманджук, доктор 

педагогічних наук, професор (Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка). 

«Модель тренувального процесу легкоатлетів-паралімпійців на етапі безпосередньої 

підготовки до основних змагань». 

 

4. Юрій Юрчишин, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Камʼянець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

«Взаємозв’язок рівня фізичної активності із мотиваційною сферою студентської 

молоді».  

 

5. Doc. PhDr. Ing.  Emilia Janigova , PhD. (Katolicka Univerzita v Ružomberku).  

«Časové perspektívy života – nástroj riešenia sociálnych problémov». 

 

6. Олександр Алєксєєв, кандидат педагогічних наук, викладач (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

«Аналіз змагальної діяльності гравців у настільний теніс різної кваліфікації 

факультету фізичної культури». 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ІІ 

(Конференц-зал «Белладжіо», ГК «Гала-Готель», вул. Лесі Українки, 84.)  

16.00-17.30 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ 

1. Ольга Афтимичук, доктор педагогических наук, доцент (Государственный университет 

физического воспитания и спорта Республики Молдова). 

«Диалектика ритма профессионально-педагогической деятельности специалиста 

физической культуры». 

 

2.  Dr Antoni Kasprzycki (Wydział Zamiejscowy Myślenice - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach). 

«Social security and its impact on the functioning of the individual». 

 

3. Руслан Бутов, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, асистент  (Камʼянець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка).  

«Фізична терапія дітей 13-14 років з міопією». 

 

4. Мgr inż. Robert Szota (Katolícka Univerzita v Ružomberku). 

«Unemployment in Poland». 

 

5. Олена Клюс,  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач  (Камʼянець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка).  

«Корекція психофізичного стану учнів других класів у процесі фізичного 

виховання». 

 

6. Мgr Barbara Poradzisz (Katolícka Univerzita v Ružomberku). 

«The importance of a social worker in a local environment».   
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СЕКЦІНІ ЗАСІДАННЯ 

10.00-12.00  

(аудиторія 216, центральний корпус університету)  

Секція 1 

 «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» 

Керівники: Іван Стасюк, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. 

Секретар: Микола Прозар, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. 

 

1. Dr hab. Prof AJD Arkadiusz Marzec, (Akademia im Jana Długosza w Częstochowie). 

Physical activity as an educational factor for children and adolescents. 

2. Тетяна Погребняк, викладач (Камʼянець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка). 

Використання фітнес технологій учителями фізичної культури на заняттях. 

3. Микола Прозар, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Камʼянець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

Стан загальної фізичної підготовки здобувачів вищої освіти 1-4 курсів факультету фізичної 

культури за результатами державних тестів. 

4. Віталій Авінов, викладач (Камʼянець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка). 

Вплив функціональних особливостей організму учнів 5-6 класів на оволодіння ними 

руховими вміннями та навичками. 

5. Андрій Петров, кандидат педагогічних наук, викладач (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

Вдосконалення змісту занять з фізичної культури для покращення фізичного стану учнів 

старшої школи. 

6. Олександр Ротар, викладач (Камʼянець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка). 

Особливості використання технічних засобів та тренажерів в системі підготовки 

легкоатлетів. 

7. Вадим Гоншовський, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 

(Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

Особливості використання засобів атлетичного спрямування для корекції тіло будови. 

8. Василь Ліщук, доцент (Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка). 

Особливості методики швидкісно-силової підготовки бігунок на основі удосконалення 

фізіологічних детермінантів. 

9. Андрій Ладиняк, викладач (Камʼянець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка). 

Використання гіпоксичної маски в підготовці бігунів на довгі дистанції.  

10. Даніл Марчук, аситент (Камʼянець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка). 

 Основні організаційні форми фізичного виховання дітей в школі. 

11.  Володимир Марчук, старший викладач (Камʼянець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка). 

Особливості планування процесу фізичного виховання школярів. 

12. Олександр Скаронський, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

(Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

Характеристика ставлення студентів до свого рівня фізичної підготовленості. 

13.  Сергій Рябцев, викладач (Камʼянець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка). 
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Особливості розвитку координаційних рухів засобами рухливих і спортивних ігор. 

14. Олександр Коваль, старший викладач (Камʼянець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка). 

Оптимізація режиму рухової  активності для покращення  функціональних резервів 

організму. 

15. Дмитро Солопчук, кандидат педагогічних наук, доцент (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

Рухова активність студентів закладів вищої освіти в навчальний період. 

16. Валерій Одайник, викладач (Камʼянець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка). 

Визначення рухової асиметрії у студентів із використанням фізичних вправ з м'ячами 

різної маси та показників психофізіологічного стану.  

17. Сергій Потапчук, викладач (Камʼянець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка). 

Психолого-педагогічні критерії відбору для занять одноборствами. 
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Секція 2  

(аудиторія 220, центральний корпус університету)  

«ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ» 

Керівники: Евеліна Жигульова, кандидат біологічних наук, доцент, Ростислав 

Чаплінський, кандидат медичних наук, професор. 

Секретар: Руслан Бутов, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, асистент. 

 

1. Peter Kutiš
1
, Marina Kolarová

1
, 

 
Mária Lehotská

2     
(
1
 Full time PhD student, Department of 

Physiotherapy, Faculty of Health, Catholic University in Ružomberok, Slovakia 
2
 Department of 

Nursing, Faculty of Health, Catholic University in Ružomberok, Slovakia). 

Preoperative rehabilitation care in total hip joint replacement by rapid recovery approach in 

Slovakia. 

2. Ростислав Чаплінський, кандидат медичних наук, професор (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

Особливості фізичної терапії хворих інфарктом міокарда на  поліклінічному етапі. 

3.  Анатолій Михальський, кандидат медичних наук, доцент (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

 Особливості фізичної терапії виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки на 

різних етапах реабілітації. 

4. Руслан Бутов, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, асистент (Камʼянець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

Фізична терапія при інсульті в післялікарняний період. 

5. Валерій Молєв, кандидат медичних наук, доцент (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

Фізична терапія при пошкодженні менісків колінного суглобу. 

6. Евеліна Жигульова, кандидат біологічних наук, доцент (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

Застосування нетрадиційних методів реабілітації вагітних жінок з анемією. 

7. Тамара Христич, доктор медичних наук, професор (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

Дієтичне лікування як фактор реабілітації хворих на хронічний панкреатит. 

8. Вадим Зданюк, кандидат педагогічних наук, доцент;  Дмитро Совтисік, кандидат 

біологічних наук, професор (Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка). 

Актуальні проблеми санаторно-курортного лікування дітей в сучасних умовах. 

9.  Андрій Заікін, кандидат педагогічних наук, доцент (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка) 

Формування професійної самосвідомості майбутніх фахівців з фізичної терапії.  

 

Секція 3  

(аудиторія 208, центральний корпус університету)  

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 

Керівники: doc. PhDr., Ing. .Emilia Janigova, PhD, Katolicka Univerzita v Ružomberku,  

Геннадій Єдинак, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор. 

Секретар: Юрій Юрчишин,  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. 

 

1. Геннадій Єдинак, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор 

(Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 
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Соціальні аспекти реалізації концепції рухової діяльності дітей із церебральним паралічем 

у різних формах фізичного виховання. 

2.  Леся Галаманджук, доктор педагогічних наук, професор (Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

Соціальні аспекти науково-методичного супроводу фізичної культури  превентивного 

змісту для дошкільників. 

3. Майя Зубаль, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Камʼянець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

Соціалізація підлітків 14-16 років до ведення здорового способу життя в молодіжній 

громадський організації «Здорове покоління» м. Кам'янець-Подільський. 

4. Ірина Райтаровська, старший викладач (Камʼянець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка). 

Комплексний процес залучення студенток І курсу вишів гуманітарного профілю до 

систематичних занять фізичною культурою. 

5. Олександр Шишкін, доцент (Камʼянець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка). 

Соціально-педагогічна робота з учнями 5-9 класів з особливими потребами в закладах 

середньої освіти інклюзивної орієнтації. 

6. Юрій Юрчишин, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Камʼянець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

Соціальна адаптація дітей з церебральним паралічем як спільна проблема фізичної 

терапії, педагогіки та психології . 

7. Володимир Мисів, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 

(Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії до здійснення 

соціальної адаптації дітей з церебральним паралічем. 

8. Олена Клюс, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач 

(Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

Оптимізація психофізичних показників, як процес адаптації до навчальної діяльності 

молодших школярів. 

9. Микола Кужель, кандидат психологічних, старший викладач (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

Особливості проведення занять з  фізичного виховання з дітьми, які мають порушень в 

інтелектуальній сфері. 

10.  JUDr. Ing. Tomáš Caban,  (Katolicka Univerzita v Ružomberku). 

Sociálna ekonomika a jej prínos pre dlhodobo nezamestnané osoby. 

11.  JUDr. Martin Kováčik,  (Katolicka Univerzita v Ružomberku). 

Aplikácia monitorovania osôb elektronickým náramkom v praxi v Slovenskej republike. 

12.  JUDr. Silvia Kováčiková, (Katolicka Univerzita v Ružomberku). 

Prínos mediácie v riešení civilnoprávnych sporov po rekodifikácii procesnoprávnych predpisov. 

13.  Prof. AJD dr hab. Aleksandra Siedlaczek-Szwed (Akademia im Jana Długosza w 

Częstochowie). 

Cooperation of pedagogue with a social worker in the field of assistance in modern family. 

14.  Dr. Joanna Juszczuk Rygałło (Akademia im Jana Długosza w Częstochowie) 

Quality management in early childhood education. 
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Секція 4  

(аудиторія 208, центральний корпус університету)  

«ПЕДАГОГІКА» 

Керівники: dr hab. Prof AJD Arkadiusz Marzec. 

Ольга Афтімічук, доктор педагогічних наук, доцент. 

Секретар: Аліна Боднар, кандидат педагогічних наук, старший викладач. 

 

1. PhD in pedagogical sciences, senior lecturer Urszula Gruca_Miąsik  (University in 

Rzeszow). 

«Pedagogical aspects of physical therapy for chidren living in therapeutic foster families»  

2. Марина Чистякова, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший 

викладач (Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

Протиріччя та особливості гуманізації фізичного виховання та спорту. 

3. Геннадій Єдинак, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор 

(Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

Педагогічні умови реалізації концепції рухової діяльності дітей із церебральним 

паралічем у фізичному вихованні. 

4.  Леся Галаманджук, доктор педагогічних наук, професор (Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

Педагогічні умови розвитку рухової активності дошкільників на заняттях з фізичної 

культури  превентивного змісту. 

5. Аліна Боднар, кандидат педагогічних наук, старший викладач (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

олімпійської освіти молодших школярів. 

6. Сергій Бабюк, кандидат педагогічних наук, доцент (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

Педагогічні умови фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку у сімʼї. 

7. Тетяна Бабюк, кандидат педагогічних наук, доцент (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

Педагогічні технології виховання культури здоров’я старших дошкільників. 

8. Олександр Алєксєєв, кандидат педагогічних наук, викладач (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

Теоретичні і методичні засади формування готовності викладачів закладів вищої освіти до 

роботи з обдарованими студентами.  

9. Василь Мазур, викладач (Камʼянець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка). 

Формування загальних та предметних компетентностей майбутніх учителів в процесі 

професійної підготовки. 

10. Іван Стасюк, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Камʼянець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

Особливості гуманітарної підготовки іноземних студентів у педагогічних університетах.  

11. Леонід Гурман, кандидат педагогічних наук, доцент (Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка). 

Педагогічні умови формування мотивації школярів до систематичних занять фізичними 

вправами. 

12. Тетяна Олинець,  кандидат педагогічних наук, старший викладач (Камʼянець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

Фізичні вправи як засіб формування здорового способу життя та зміцнення здоров’я учнів 

початкової школи. 
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13. Олег Вергуш, викладач (Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка). 

Роль комплексного педагогічного контролю у підвищенні ефективності рухової 

підготовки учнів на уроках фізичної культури. 

14. Валерій Мазур, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач 

(Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). 

Складові інтересу учнів спеціальної медичної групи до занять фізичними вправами. 

 

 
 


