
Науково-методична конференція «Управління сучасними технологіями 

оцінювання, моделювання та корекції основних характеристик підготовки 

спортсменів» (22 грудня 2014 р.). 

22 грудня 2014 р. на базі Національного університету фізичного виховання і 

спорту України кафедрою спортивних єдиноборств і силових видів спорту 

проведено науково-методичну конференцію «Управління сучасними 

технологіями оцінювання, моделювання та корекції основних характеристик 

підготовки спортсменів». 

З доповідями на конференції виступили: старший викладач к. фіз. вих. (цикл 

боксу) Рибачок Р. О. з темою «Оцінювання показників спеціальної 

працездатності боксерів високої кваліфікації»; доцент Капко І. О. та викладач, 

аспірант третього року навчання Слободянюк В. О. (цикл силових видів спорту) 

з темою «Оцінювання та корекція тренувальних навантажень у спортсменок 

спортивних шкіл різних вікових груп різної кваліфікації, які спеціалізуються у 

важкій атлетиц», д. фіз. вих., професор Олешко В. Г. та аспірант Іванов А. В. 

(цикл силових видів спорту) з темою «Удосконалення техніки поштовху 

штанги кваліфікованих важкоатлетів на основі варіювання величини 

обтяження», старші викладачі Григоренко О. В. та Костюченко В. І. (цикл 

боротьби) з темою «Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих борців у 

передзмагальному мезоциклі підготовчого періоду»; зав. кафедри Данько Г. В., 

викладач Орлюк В. В. (цикл боротьби) з темою «Вплив психолофізіологічного 

стану та мотивація до змагальної діяльності у висококваліфікованих борців», 

викладачі Шевельов І. П., Білова В. І. (східні єдиноборства) з темою «Аналіз 

техніко-тактичної діяльності тайбоксерок високої кваліфікації», доцент к.п.н. 

Глєбов В. М. (цикл фехтування) з темою «Вплив змагальних навантажень на 

психофізіологічних стан фехтувальників високої кваліфікації», аспірантка 

першого року навчання Приймак С. І. (цикл силових видів спорту) з темою 

доповіді «Удосконалення техніки змагальних вправ важкоатлеток на основі 

раціонального розподілу тренувальних засобів на етапі попередньої базової 

підготовки» 

Конференція була проведена відповідно до «Зведеного плану НДР у галузі 

фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр.» , який затверджено наказом 

Мінсім’ямолодьспорту України за темою 2.9 «Управління тренувальним 

процесом спортсменів у силових видах спорту та єдиноборствах на основі 

сучасних технологій оцінювання, моделювання та корекції основних 

характеристик підготовки» (номер державної реєстрації 0111U001859). 


