
Гурковський Олександр Миколайович – 

асистент кафедри теоретико-методичних основ 

фізичного виховання. 

Гурковський О. М. народився 27 квітня 1986 року 

в м. Кременець Тернопільської області. Навчався  в 

Кременецькій загальноосвітній школі I-ІІІ ст. № 4. 

Займався любительсько фізичним вихованням із 

ігрових видів спорту та туризму. За навчання в школі 

неодноразово брав участь у змаганнях із волейболу, 

футболу та баскетболу. 

У 2007 р. закінчив Кременецький обласний 

гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка і отримав 

кваліфікацію вчитель фізичної культури і валеології. У 2008 р. закінчив 

магістратуру Пере’яслав-Хмельницького державного університету 

імені Григорія Сковороди та здобув кваліфікацію магістра фізичного 

виховання, викладача ВНЗ. Цього ж року був прийнятий на роботу у 

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут 

ім. Тараса Шевченка на посаду асистента кафедри медико-біологічних основ 

фізичного виховання. 

У 2009 р. вступив до аспірантури Рівненського міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, яку в 2013 

році успішно закінчив. За час навчання в аспірантурі і по сьогодні працює 

над дисертаційним дослідженням за темою «Фізичний стан, адаптаційні 

можливості та особливості розвитку мотивацій до занять фізичними 

вправами гімназистів в умовах різних навчальних навантажень» за 

спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення. 

Сфера наукових інтересів – фізичне виховання з учнями спеціальних 

медичних груп, гімнастика з методикою викладання. 

На посаді асистента кафедри теоретико-методичних основ фізичного 

виховання викладає такі навчальні курси: «Фізичне виховання з учнями 

спеціальних медичних груп», «Фізичне виховання». 

Учасник міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференцій, семінарів. У науковому доробку близько 20 публікацій, у тому 

числі: методичні вказівки з курсу «Фізичне виховання з учнями спеціальних 

медичних груп» (2017 р.); навчальний посібник «Методика викладання 

спортивно-педагогічних дисциплін для магістрів у закладах вищої освіти 

фізичного виховання і спорту» (у співавторстві, 2018 р.).  

  

 



Основні наукові праці: 

 Виховання самостійної навчальної діяльності учнів на уроках фізичної 

культури. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп 

населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали ІV 

наук.-практ.конф. (м. Луцьк, 13 лютого 2019 р.) / ред. В. В. Чижик. Луцьк: 

ЛІРоЛ 2019. С. 85 – 88 

 Методика проведення відеозйомки у біомеханічному аналізі фізичних вправ. 

Актуальні проблеми гуманітарної освіти : збірник наукових праць. Випуск 

18. / за  заг. ред. А. М. Ломаковича, В. Є. Бенери. Кременець : ВЦ КОГПА 

ім. Тараса Шевченка, 2019. С. 120 – 123. 

 Самооцінка стомлення та його причини у процесі навчання в умовах різних 

навчальних навантажень. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту (м. Луцьк, 21-22 

травня 2020 року) Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті 

євро інтеграційного поступу С. 240 – 242 

 Фізична культура в умовах пандемії. KREMENETCE: OPEN AIR, АБО 

НАУКА В КРОСІВКАХ. Випуск V. Litteris et Artibus: нові горизонти. Випуск 

V: збірник наукових статей. / за заг. ред. Р. О. Дубровського. Кременець : 

КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2020. С. 5 – 14 

 Пошук здібних волейболістів за показниками суглобної гнучкості,рухливості 

та пластичності м’язів верхнього плечового поясу. Актуальні проблеми 

гуманітарної освіти : збірник наукових праць. Випуск 18. / за заг. ред. 

А. М. Ломаковича, В. Є. Бенери. Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса 

Шевченка, 2021. С. 134 – 145. 

 Функціональний стан учнів гімназії та загальноосвітньої школи за 

показниками варіабельності серцевого ритму. Актуальні проблеми сучасної 

освіти та науки в контексті євро інтеграційного поступу: матеріали доп. 

учасн. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20 травня 2021 р.) / упор.: 

О. І. Бундак, Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон. Луцьк : ЛІРоЛ, 2021. С. 286 – 288. 

 Рівень використання мультимедіа-технологій у процесі адаптивного 

фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з депривацією 

сенсорних систем. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті 

євро інтеграційного поступу: матеріали доп. учасн. VІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Луцьк, 20 травня 2021 р.) / упор.: О. І. Бундак, Т. Й. Жалко, 

Н. Г. Конон. Луцьк : ЛІРоЛ, 2021. С. 258 – 260. 

 


