
П Л А Н 

проведення науково-методичних конференцій, семінарів та круглих столів 

за участю науково-педагогічних працівників,  

докторантів, аспірантів кафедр  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

 

2015 – 2016 н.р. 

 

01.12.2015 р. на кафедрі теорії і методики фізичного виховання відбудеться 

науково-методична конференція «Організаційно-методичні умови забезпечення 

фізичного виховання в навчальних закладах» 

 

02.12.2015 р. на кафедрі теорії і методики фізичного виховання буде 

проведено семінар «Здоров'яформуючі технології у фізичному вихованні» 

 

02.12.2015 р. на кафедрі професійного, неолімпійського та адаптивного 

спорту буде проведено круглий стіл «Неолімпійський і адаптивний спорт: 

сучасний стан, проблеми, перспективи» 
 

03.12.2015 р. на  кафедрі теорії і методики фізичного виховання буде 

проведено круглий стіл «Сучасний стан і проблеми теорії і методики фізичного 

виховання» 

 

10.12.2015 р. на кафедрі спортивних ігор відбудеться науково-методична 

конференція «Удосконалення змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів 

у спортивних іграх» 

 

10.12.2015 р. на кафедрі футболу буде проведено семінар «Правила гри у 

футбол: сучасні рекомендації та трактування» 

 

17.12.2015 р.  на  кафедрі психології і педагогіки відбудеться науково-

методична конференція «Детермінанти психологічного супроводу та 

педагогічних засобів вдосконалення підготовки спортсменів в різних видах 

спорту» 

 

17.12.2015 р.  на  кафедрі туризму буде проведено круглий стіл «Актуальні 

проблеми розвитку туризму в Україні» 

 

17.12.2015 р. на  кафедрі спортивної медицини відбудеться науково-методична 

конференція «Актуальні проблеми сучасної спортивної медицини» 



 

18.12.2015 р. на кафедрі теорії і методики спортивної підготовки і резервних 

можливостей спортсменів буде проведено круглий стіл «Використання 

можливостей наукової лабораторії теорії і методики спортивної підготовки і 

резервних можливостей спортсменів НДІ НУФВСУ в навчальному процесі 

кафедри»  

 

18.12.2015 р. на  кафедрі фізичної реабілітації відбудеться науково-методична 

конференція «Вдосконалення організаційних та методичних засад 

програмування процесу фізичної  реабілітації при дисфункціональних 

порушеннях у різних системах організму людини» 

 

22.12.2015 р. на  кафедрі кінезіології  відбудеться науково-методична 

конференція «Біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і 

спорті» 

 

23.12.2015 р. на кафедрі хореографії і танцювальних видів спорту буде 

проведено семінар «Удосконалення системи підготовки танцюристів високого 

класу» 

 

24.12.2015 р. на кафедрі спортивних єдиноборств та силових видів спорту  

відбудеться науково-методична конференція «Управління сучасними 

технологіями оцінки, моделювання та корекції основних характеристик 

підготовки спортсменів» 

 

24.12.2015 р. на кафедрі здоров’я, фітнесу та рекреації відбудеться науково-

методична конференція  «Актуальні проблеми оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності різних груп населення» 

 

24.12.2015 р. на кафедрі водних видів спорту буде проведено семінар 

«Удосконалення підготовки магістрів зі спорту на кафедрі водних видів спорту» 

 

24.12.2015 р. на  кафедр української та іноземних мов буде проведено круглий 

стіл «Фахова підготовка іноземних громадян в Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку» 

 

30.12.2015 р. на кафедрі спортивних видів гімнастики буде проведено 

круглий стіл  «Аналіз підготовки студентів кафедри спортивних видів 

гімнастики до всеукраїнської та всесвітньої універсіад»  

 



15.01.2016 р.    на   кафедрі менеджменту і економіки спорту відбудеться 

науково-методична конференція «Соціально-економічні та організаційно-

управлінські проблеми розвитку фізичної культури і спорту» 

 

21.01.2016 р. на  кафедрі футболу відбудеться науково-методична конференція  

«Науково-методичне забезпечення підготовки спортивного резерву у футболі на 

сучасному етапі його розвитку» 

 

21.01.2016 р. на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін відбудеться 

науково-методична конференція   «Соціально-гуманітарні дискурси спорту» 

 

21-22.01.2016 р. на кафедрі теорії і методики спортивної підготовки і 

резервних можливостей спортсменів відбудеться науково-методична 

конференція  «Актуальні проблеми підготовки спортсменів на сучасному етапі» 

 

22.01.2016 р.  на  кафедрі фізичної реабілітації  буде проведено круглий стіл 

«Іноваційні аспекти фізичної реабілітації осіб з актуальними захворюваннями 

сьогодення» 

 

28.01.2016 р. на кафедрі української та іноземних мов відбудеться науково-

методична конференція  «Науково-методичне підґрунтя удосконалення системи 

навчання мовам у вищому спортивному навчальному закладі» 

 

29.01.2016 р. на  кафедрі  історії та теорії олімпійського спорту реабілітації  

буде проведено круглий стіл «Олімпійські цінності в освіті»  

  

29.01.2016 р. на кафедрі легкої атлетики, зимових видів та велосипедного 

спорту відбудеться науково-методична конференція  «Проблеми змагальної та 

тренувальної діяльності легкоатлетів та перспективи їх вирішення» 

 

30.01.2016 р. на кафедрі спортивних видів гімнастики відбудеться науково-

методична конференція  «Сучасні проблеми розвитку спортивних видів 

гімнастики» 

 

04.02.2016 р.  на  кафедрі  професійного, неолімпійського та адаптивного 

спорту  відбудеться науково-методична конференція «Сучасний спорт як 

система знань та галузь практичної  діяльності» 

 

17.02.2016 р. на  кафедрі хореографії і танцювальних видів спорту 

відбудеться науково-методична конференція «Сучасні проблеми спортивного та 

сучасного танцю в Україні» 

 



18.02.2016 р. на  кафедрі спортивних єдиноборств та силових видів спорту 

буде проведено круглий стіл «Управління сучасними технологіями оцінки та 

моделювання техніко-тактичних дій борців вільного стилю на етапі 

спеціалізованої базової підготовки» 

 

20.02.2016 р. на кафедрі психології і педагогіки відбудеться науково-методична 

конференція «Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів у сфері 

фізичної культури і спорту засобами вдосконалення психолого-педагогічної 

підготовки» 

 

23.02.2016 р. на кафедрі здоров’я, фітнесу та рекреації буде проведено 

круглий стіл  «Проблеми та перспективи залучення різних груп населення  до 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності» 

 

25-26.02.2016 р. на кафедрі медико-біологічних дисциплін педагогіки 
відбудеться науково-методична конференція «Актуальні питання біологічних 

досліджень в сучасному спорті» 

 

16.03.2016 р. на кафедрі спортивної медицини буде проведено круглий стіл 

«Проблеми розвитку наукової співпраці кафедри спортивної медицини 

НУФВСУ із зарубіжними навчальними закладами» 

 

23.03.2016 р. на кафедрі української та іноземних  мов  буде проведено 

семінар «Інноватика в навчанні та викладанні мов у вищому навчальному 

закладі спортивного профілю» 

 

24.03.2016 р. на кафедрі  туризму буде проведено семінар «Туристичне 

краєзнавство: інноваційні методи викладання курсу» 

 

25.03.2016 р. на кафедрі спортивних ігор буде проведено семінар «Підвищення 

ефективності суддіства в спортивних іграх» 

 

25.03.2016 р. на кафедрі  історії та теорії олімпійського спорту педагогіки 
відбудеться науково-методична конференція «Історичні і сучасні питання в 

олімпійських дослідженнях» 

 

25.03.2016 р. на кафедрі медико-біологічних дисциплін буде проведено семінар 

 «Сучасні проблеми психофізіології спорту» 

 



15.04.2016 р. на кафедрі футболу буде проведено круглий стіл  «Проблематика 

та перспективи розвитку системи підготовки юних футболістів в дитячо-

юнацьких спортивних школах» 

 

21.04. 2016 р. на кафедрі хореографії і танцювальних видів спорту буде 

проведено круглий стіл   «Проблеми суддівства у спортивному танці, шляхи їх 

вирішення. Структура та зміст змагальної діяльності у спортивних танцях» 

 

22.04.2016 р. на кафедрі медико-біологічних дисциплін буде проведено 

круглий стіл  «Розвиток медико-біологічних дисциплін  в КДІФК 50-40 років 

назад» 

 

25.04.2016 р. на кафедрі медико-біологічних дисциплін буде проведено семінар 

«Нові напрями дослідження у спортивній генетиці»  

 

29.04.2016 р. на кафедрі легкої атлетики, зимових видів та велосипедного 

спорту буде проведено круглий стіл «Сучасні підходи удосконалення процесу 

підготовки та змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації (на 

матеріалі легкої атлетики)» 

 

02.05.2016 р. на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін буде проведено 

круглий стіл Всеукраїнський «Круглий стіл» молодих учених, аспірантів та 

здобувачів «Філософія спорту: стан, проблеми та вітчизняні перспективи» 

 

18.05.2016 р. на кафедр менеджменту і економіки буде проведено круглий 

стіл «Проблеми підвищення якості підготовки спортивних менеджерів в 

сучасних умовах» 

 

26.05.2016 р. на  кафедрі кінезіології буде проведено круглий стіл  «Практичні 

аспекти застосування біомеханічних технологій у фізичному вихованні і спорті» 

 

27.05.2016 р. на  кафедрі  історії та теорії олімпійського спорту буде 

проведено семінар  «Олімпійська  освіта в  системі патріотичного виховання 

молодого покоління» 

 

07.06.2016 р. на  кафедрі водних видів спорту буде проведено круглий стіл 

«Організація і планування навчального процесу на кафедрі водних видів спорту 

у 2016-2017 навчальному році у контексті імплементації Закону України «Про 

вищу освіту»  

 


