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Назва

1

2

Характер
роботи
3

Вихідні дані
4
2009

Фізична реабілітація працездатності
школярів, в умовах проживання на
1 забруднених радіонуклідами
територіях
Фізична реабілітація школярів в
умовах постійного проживання на
2 радіоактивно забруднених
територіях
Педагогічні методи досліджень у
3
фізичному вихованні
Фізична працездатність і самооцінка
рівня здоров’я, фізичної
підготовленості, самопочуття та
4
сприятливості умов навчання в
сучасній міській школі в учнів
загальноосвітніх шкіл і гімназій

стаття

Збірник наукових праць „Культура здоров’я як
предмет освіти» – Херсон: ПП Вишемирський
В.С. – 2009. –С.259-263.

К-сть
стор.
5

6

В.В.Чижик,
М.В.
Макаренко, В.П.
5 с. В.П.Бенедь,
Романюк,
Л.П.Фукс,
Д.Й.Чайковськи
й І.О. Чижик
В.В.Чижик,
В.
П. Бенедь,
5 с.
Л.А. Педик,
В.С.Лавринюк

Збірник наукових праць викладачів Луцького
розвитку людини Університету
стаття інституту
„Україна”.- Луцьк: ПВД „Твердиня”, 2009. –
С.338-345
метод. Метод. посіб. – Луцьк : ЛІРоЛ У-ту «Україна» ,
47 с
посібник 2009. – 64 с.
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у
сучасному суспільстві : зб. наук. праць ВНУ ім.
стаття
(фах.зб.) Лесі Українки / Уклад. А. В. Цьось, С. П.
Козіброцький. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі
Українки, 2009. – № 1 (5). – С. 65–69.

Співавтори

5

Чижик В. В.
Віктор Чижик
Василь Довгаль
Ярослав
Ярощук
Ірина Чижик
Едуард
Косинський

Особливості морфофункціонального
розвитку сільських підлітків та
5 юнаків в зв’язку із завданнями
профвідбору
Обґрунтування необхідності
оптимізації фізичного виховання
6 сільських школярів
Особливості та причини
7 травматизму міських та сільських
школярів
Відношення до навчального
процесу, самооцінка успішності,
8 стомлення та його причини у
процесі навчання сільських та
міських школярів

тези

Індивідуальні психофізичні особливості
людини та професійна діяльність : матеріали IV
наук.-практ. конф. – Київ–Черкаси, 2009.-С. 19.

Концепція розвитку галузі фізичного виховання
стаття
(фах.зб.) і спорту в Україні : зб. наук. праць. – Рівне :
МЕГУ, 2009. – С. 51–57.
2010
Проблеми освіти та реабілітації інвалідів :
тези.
матеріали наук.-практ. семінару. – Луцьк : ПВД
«Твердиня», 2010. – С. 19–20.
стаття
(фах.зб.)

Структура вільного часу сільських та
9 міських школярів

стаття

Самооцінка фізичного стану,
10 здоров’я, самопочуття у сільських та
міських школярів

стаття

Молода спортивна наука України : зб. наук. пр.
з галузі ФК і С. – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 52–60.
Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології :
зб. наук. пр. – Луцьк : ЛІРоЛ, 2010. – С. 126–
130.
Валеологія: сучасний стан, напрямки та
перспективи розвитку : матеріали VIII Міжнар.
наук.-практ. конф. – Х. : ХНУ імені В. Н.
Каразіна, 2010. – Т. 2. – С. 92–96.
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5
5

Ставлення сільських та міських
11 учнів середніх та старших класів до
занять фізичними вправами

науково-спортивний вісник :
стаття Слобожанський
журн. – Х.: ХДАФК, 2010. – С. 36(фах.зб.) наук.-теорет.
41.

6

Самооцінка фізичного розвитку,
стану здоров’я, стомлення та його
12 причини у процесі навчання
сільських та міських школярів

розвитку галузі фізичного виховання
стаття Концепція
спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне :
(фах.зб.) іМЕГУ,
2010. – С. 75–80.

6

2

Проблеми фізичного виховання
13 сільських школярів

14

15

16

17

Культура здоров’я : зб. наук. пр. – Херсон : ПП
Вишемирський В. С., 2010. – С. 43–45.
2011
Науковий часопис Національного
педагогічного університету імені М. П.
Драгоманова. Серія № 15 :«НауковоФізичний розвиток сільських та
стаття педагогічні проблеми фізичної культури
міських школярів
(фах.зб.) (фізична культура і спорт)» : з6. наук. пр. / за
ред. Г. М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ ім.
М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 13. – С. 108–
112.
2012
Функціональні особливості
V симпозіум «Особливості формування та
становлення психофізіологічних функцій
варіабельності серцевого ритму в
Тези
людини в онтогенезі», 21–22 травня 2012 р. –
учнів сільських та міських шкіл
Черкаси, 2012. – С. 25.
Психофізіологічні та вісцеральні функції в
нормі і патології» : VІ міжнар. наук. конф.
Морфофункціональний та руховий
«Психофізіологічні та вісцеральні функції в
Тези
нормі і патології», 6–8 жовтня. 2010 р.: / ред.
розвиток учнів сільських та міських
кол.: Л. І. Остапченко [та ін.] – К .: Вид.загальноосвітніх шкіл
поліграф. центр «Київський університет», 2012.
– С. 68.
Факультативні заняття з фізичної
посіб. для вчителів загальноосвітніх
Методичний Метод.
шкіл
та
/ В. І. Гордійчук, В. В. Чижик.
культури для учнів 5-9 класів
посібник – Луцьктренерів
: Твердиня, 2012.– 35 с.
сільських шкіл.
2013
Тези

3

3

5

1

В. В. Чижик

1

35

В. В. Чижик

Вплив факультативних занять з
фізичної культури на фізичну
18 працездатність та функціональні
можливості підлітків, які
проживають в сільській місцевості.
Адаптаційні можливості учнів
сільських та міських
19 загальноосвітніх шкіл за даними
аналізу варіабельності серцевого
ритму.
Вплив факультативних занять з
фізичної культури на рухову
20
підготовленість підлітків, які
проживають в сільській місцевості
Вплив факультативних занять з
фізичної культури на
21
функціональний стан підлітків, які
проживають в сільській місцевості
Обґрунтування необхідності
22 удосконалення системи фізичного
виховання підлітків

Спортивна наука України. – 2013. – № 1. –
стаття Режим
(фах.зб.) доступу:http://www.sportscience.org.ua/index.php
/Arhiv.html?file=tl_files/
Archiv2013/1/Gordiychuk_1.pdf.

В. В. Чижик

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у
суспільстві : зб. наук. праць СНУ ім.
стаття сучасному
Українки / Уклад. А. В. Цьось, С. П.
(фах.зб.) Лесі
Козіброцький. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі
Українки, 2013. – № 1 (5). – С. 261–266.

В. В. Чижик

2014
Педагогіка, психологія та медико-біологічні
стаття проблеми фізичного виховання і спорту. –
(фах.зб.) 2014. – №6 – С. 76-82. Харків, Єрмаков

В. В. Чижик

Тези

Індивідуальні психофізичні особливості
людини та професійна діяльність : матеріали IV
наук.-практ. конф. – К. ; Черкаси, 2014. – С. 92.
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Тези

2015
Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в
контексті євроінтеграційного поступу :
матеріали доп. учасн. Міжнар. наук.-практ.
конф.(2-3 квітня 2015 м. Луцьк) – Луцьк :
ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2015. – С. 241-243.
2106

3

4

В. В. Чижик

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в
контексті євроінтеграційного поступу :
Тези
матеріали доп. учасн. Міжнар. наук.-практ.
конф.(26-27 травня 2016 м. Луцьк) – Луцьк :
ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. – С. 199-200.
Методичні рекомендації для самостійних та
індивідуальних занять з дисципліни гімнастика
Розвиток рухових якостей студентів
студентів галузі знань 0102 «Фізичне
Методичні для
виховання,
спорт і здоров’я людини», напряму
24 у процесі самостійних занять з
рекоменд. підготовки 6.010203
«Здоров’я людини» /
гімнастики”:
В.І. Гордійчук. – Луцьк : ЛІРоЛ Університету
“Україна”. 2016.– 36 с.
Методичні рекомендації призначені для
до практичних занять та самостійної
Методичні підготовки
роботи
студентів
напряму підготовки 6.010203
25 Гімнастична термінологія
рекоменд. «Здоров’я людини»
/ В.І. Гордійчук. – Луцьк:
ЛІРоЛ Університету «Україна». – 2016. – 22 с.
Ннавчально- Навчально-методичний посібник. Гордійчук
Плавання як засіб рекреаційної
методичний В.І., Чижик В. В. – Луцьк: ЛІРоЛ Університету
26
посібник «Україна» - 2016.- 74 ст.
діяльності
Формування мотивів до занять
фізичними вправами та чинники, які
23
заважають сільським підліткам
займатися фізичною культурою

27

Особливості фізичного виховання
сільських школярів

Тези

2
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22

74

В. В. Чижик

2017
Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в
контексті євроінтеграційного поступу :
матеріали доп. учасн. Міжнар. наук.-практ.
конф.(18-19 травня 2017 м. Луцьк) – Луцьк :
ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2017. – С. 219-220.
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