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Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: 
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NU+2011+%E2%84%96+2/Stattjarector.pdf 

18.  Завидівська Н. Особливості педагогічної технології формування фізичної 
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2016: 

20.  Zavydivska O. Self-management as a condition for creating a health culture 

among students / Olga I. Zavydivska, Nataliia N. Zavydivska, Olena V. 

Khanikiants // Journal of Physical education and Sport. – 2016. – Vol. 16, suppl. 

is. 1. 592–597.  (Scopus). 

21.  Efficiency of using the teaching technology while developing healthy lifestyle 

skills in arts students / Zavydivska Natalia, Hribovska Irina, Ivanochko Victoria, 

Svystelnyk Irina, Ripak Marianna // Journal of Physical education and Sport. – 

2016. – Vol. 16, suppl. is. 1. – P. 598–603. (Scopus) 

2017: 

22.  The paradigm of health maintenance at higher education institutions as an 

important component of human development in terms of modernity / Olga I. 

Zavydivska, Nataliia N. Zavydivska, Olena V. Khanikiants, Olga V. Rymar // 

Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, suppl. is. 1. –                 

P. 60–65. (Scopus) 

23.  Features of professional training of hr managers: the ability to create a health-

oriented environment in the organization / Olga I. Zavydivska, Nataliia N. 

Zavydivska, Volodymyr Y. Kovalchuk, Olena V. Khanikiants // Journal of 

Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 2. – P. 1072–
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2013: 
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фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у процесі 
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/ Завидівська Наталія Назарівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. − 
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„Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури” ; 

вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6181 
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Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 2). – Режим 

доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9660 

5. Завидівська Наталія Назарівна [Електронний ресурс] // Львівський 

державний університет фізичної культури. Сайт. – Режим доступу: 

https://www.ldufk.edu.ua/index.php/profesorsko-vikladackij-

sklad.179/articles/zavidivska-natalija-nazarivna.html 

6. Завидівська Наталія Назарівна : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / 
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