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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙ
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
Назва конференції: «Організаційно-методичні умови забезпечення фізичного
виховання у навчальних закладах»
Дата проведення: 30.11.2016 р.
Місце проведення: ауд. 4.301
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Саїнчук М. М.
2. Перегінець М. М.
Долженко Л. П.
3.

Захарченко М. О.

4.

Пальчук М. Б.

5.

Іщенко О. С.

6.

Трачук С. В.

7.

Підпомога А. Ю.

8.

Кузнецова Л. І.

Теми доповідей
Обрис кризи у фізичному вихованні
Особливості організації процесу фізичного виховання
старшокласників у навчальних закладах різного
профілю
Проблема гендерного підходу у процесі фізичного
виховання загальноосвітньої школи
Сучасні підходи до формування здорового способу
життя студентської молоді
Формування мотиваційних пріоритетів підлітків до
занять фізичною культурою в умовах загальноосвітньої
школи
Організаційно-методичні основи впровадження
секційних занять з міні-тенісу для дітей молодшого
шкільного віку
Профілактика та корекція адективної поведінки у
студентів засобами організованої рухової активності в
умовах вищого навчального закладу
Адаптивне фізичне виховання дітей з аутизмом
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Кафедра фізичної реабілітації
Назва конференції: «Фізична реабілітація у разі порушень різних систем
організму»
Дата проведення: 19.12.2016 р.
Місце проведення ауд. 1.426
Початок: 14.00
№
п/п
1.
2.

3.
4.

Доповідачі
Лопатенко А. О.
Баннікова Р. О.
Івановська О. Е.
Марченко О. К.
Остроушко А. Д.
Попадюха Ю. А.
Грін С. О.
Жарова І. О.

5.

Керестей В. В.
Баннікова Р. О.

6.

Путьонний Ф. Є.
Попадюха Ю. А.
Береговий М. М.
Жарова І. О.

7.

Теми доповідей
Фізична реабілітація фехтувальників з
вертебральним больовим синдромом
Комплексна програма фізичної реабілітації
жінок другого зрілого віку з ожирінням з
використанням засобів гідрокінезотерапії
Фізична реабілітація осіб із вогнепальними
ураженнями плечового суглоба
Фізична реабілітація хворих із
вогнепальними і травматичними ураженнями
гомілковостопного суглоба та кісток гомілки
на санаторно-курортному етапі
Комплексна програма фізичної реабілітації
осіб з гострими порушеннями мозкового
кровообігу у пізньому відновному періоді
Фізична реабілітація після артроскопічного
лікування звичного вивиху плеча
Фізична реабілітація жінок першого зрілого
віку з порушеннями енергетичного обміну із
застосуванням танцювальної терапії

Кафедра біомеханіки та спортивної метрології
Назва конференції: «Біомеханічні технології у фізичному вихованні і спорті»
Дата проведення: 21.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 4.212
Початок: 12.00
№
Доповідачі
п/п
1. Литвиненко Ю. В.

Теми доповідей
Статодинамічна стійкість тіла спортсмена
(на матеріалі складнокоординаційних видів
спорту)
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2. Кашуба В. О.
Голованова Н. Л.
3. Гамалій В. В.
4. Гамалій В. В.
Салій О. В.
5. Хмельницька І. В.
6. Бондар О. М.
Джевага В. В.
7. Гончарова Н. М.
8. Жирнов О. В.
9. Маслова О. В.
10. Носова Н. Л.
Козлов Ю. В.
11. Ткачук А. І.

12. Шевчук О. М.
13. Юрченко О. А.
14. Ярмолинський Л. М.

Професійно-прикладна фізична підготовка
майбутніх фахівців швейного виробництва з
використанням інформаційних технологій
Оптимізація техніки переміщувальних рухів у
спорті
Сучасні підходи до формування екіпажів у
веслуванні
Адекватність обраних статистичних методів
типу даних дослідження
Розвиток координаційних здібностей дітей
молодшого шкільного віку з вадами слуху в
процесі фізичного виховання
Сучасні тенденції розробки та впровадження
здоров’яформувальних технологій у фізичному
вихованні дітей молодшого шкільного віку
Взаємозв’язок темпо-ритмової структури з
потужністю роботи на веслувальному
ергометрі «Concept II»
Теорія та методологія здоров’яформувальних
технологій у адаптивному фізичному вихованні
школярів з порушенням слуху
Корекція нефіксованих порушень опорнорухового апарату дітей 5-6 років засобами
фізичної реабілітації
Сучасні підходи до диференціації занять
оздоровчим фітнесом жінок першого зрілого
віку з урахуванням просторової організації їх
тіла
Показники техніко-тактичної майстерності
фехтувальників – фіналістів Ігор ХХХІ
Олімпіади (м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія)
Використання сучасних біомеханічних
технологій у адаптивному фізичному вихованні
школярів
Корекція порушень постави у футболістів на
етапі початкової підготовки
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Кафедра психології і педагогіки
Назва конференції: «Технології психолого-педагогічного
розвитку суб’єктів спортивної діяльності»
Дата проведення: 22.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 4.213
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі

2.

Петровська Т.В.
Маліновський А.І.
Сергієнко В.П.

3.

Вахнова О.П.

4.

Толкунова І.В.
Комарова А.М.

5.

Голець О.В.

6.

Ковальчук В.І.

7.
8.

Боличева О. В.
Прокоф’єв Є.Г.

9.

Брик А.В.

10. Ємець В.В.

супроводу

та

Теми доповідей
Структура та технології формування іміджу
тренера з футболу
Дослідження рухової активності школярів як
фактора психофізичного та соціального
розвитку
Педагогічні технології розвитку культури
здоров`я учнів старшої школи
Подолання стану суспільної байдужості до
особистого здоров`я шляхом залучення до
занять спортивним туризмом
Проблеми дослідження психології
адиктивної поведінки в процесі розвитку
суб’єкта спортивної діяльності
Гендерна психологія спорту: завдання та
перспективи навчальної дисципліни
Психологічне консультування в спорті
Організаційні аспекти забезпечення якості
вивчення педагогічної теорії суб’єктами
спортивної діяльності засобами
інноваційних технологій.
Методика формування перцептивних умінь у
майбутніх учителів фізичної культури
Особливості міжособистісного спілкування
фітнес тренерів індивідуальних та групових
програм
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Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації
Назва конференції: «Актуальні проблеми оздоровчо-рекреаційної рухової
активності різних груп населення»
Дата проведення: 23.12.2016 р.
Місце проведення ауд. 1.410
Початок: 13.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Андрєєва О. В.

2.

Дутчак М. В.

3.
4.

Благій О. Л.
Левинська К. І.
Василенко М. М.

5.

Єракова Л. А.

6.

Козакова К. Г.

7.

Омельченко Т. Г.

8.

Довгич О. О.

9.

Волощенко Ю. М.

10. Томіліна Ю. І.
11. Гоглювата Н. О.
12. Лисакова Н. М.

Теми доповідей
Наслідки фізичної пасивності: аналіз
поширення хронічних неінфекційних
захворювань
Національна стратегія розвитку оздоровчої
рухової активності в Україні на період до
2025 року «Рухова активність – здоровий
спосіб життя – здорова нація»: основні
напрями та заходи реалізації у 2017 році
Сучасні підходи до оцінювання ризику
розвитку серцево-судинних захворювань
Культурологічний підхід до дослідження
професійної підготовки фітнес-тренерів у
вищому навчальному закладі
Ефективність програм пілатесу з
використанням крупного обладнання для
жінок 21-35 років
Стандарти сервісу як передумова отримання
прибутку сучасних центрів фітнесу
Здоров’я людини – найвища цінність в
контексті сучасних тенденцій української
демографії
Особливості використання тренажеру TRX у
силовому тренування чоловіків зрілого віку
Соматика як засіб корекції психоемоційного
стану
Програмування оздоровчих занять пілатесом
для жінок зрілого віку першого періоду
Особливості побудови програм з фітнесу у
воді для підлітків
Особливості побудови занять з аеробіки для
жінок зрілого віку
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13. Воробйова А. В.
14. Ковальова Н. В.
15. Мартин П. М.

16. Бабич А. О.
17. Стрижак А. О.
18. Шиманський Г. М.
19. Паламарчук О. І.
20. Хрипко І. В.
21. Сущенко Л. П.

22. Баженков Є. В.
23. Благій В. О.
24. Капко І. О.
25. Катерина У. М.
26. Садовський О. О.
27. Киріченко В. М.

Сучасні підходи до діагностики здоров’я
людини
Особливості проектування рекреаційнооздоровчої діяльності старшокласників
Залучення населення до оздоровчорекреаційної рухової активності в мережі
центрів фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх»
Сучасні підходи до розробки програм з
фітнесу для жінок у період вагітності в 3-му
триместрі
Особливості використання засобів
орієнтування на місцевості в рекреаційній
діяльності студентської молоді
Вплив комплексної програми з фітнесу з
використанням СПА процедур на показники
фізичного стану жінок зрілого віку
Проблеми та перспективи системи
підвищення кваліфікації тренерів з фітнесу
Гендерні особливості фізичного виховання
молодших школярів
Сучасний стан сформованості готовності
майбутніх фахівців з фізичного виховання та
спорту до професійної діяльності в центрах
фітнесу
Характеристика рухової активності
оздоровчої спрямованості державних
службовців
Ефективність програми функціонального
тренінгу в корекції фізичного стану
чоловіків першого періоду зрілого віку
Сучасні технології силового фітнесу
Організаційно-методичні засади діяльності
навчально-оздоровчих комплексів у
фізичному вихованні студентів
Формування рекреаційної культури
студентської молоді засобами фізичного
виховання
Використання елементів баскетболу в
рекреаційно-оздоровчих заняттях з дітьми
середнього шкільного віку
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28. Оріховська А. С.
29. Сухомлинов Р. О.
30. Підгайна В. О.

Побудова програм фізичної рекреації
студентської молоді з вадами слуху
Організація оздоровчо-рекреаційної рухової
активності дітей дошкільного віку в умовах
клубних занять
Програмування оздоровчо-рекреаційних
занять з використанням веслування для
підвищення мотивації та фізичного стану
підлітків

Кафедра медико-біологічних дисциплін
Назва конференції: «Актуальні питання медико-біологічних досліджень у
спорті»
Дата проведення: 25.02.2017 р.
Місце проведення: ауд. 2.403
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Дроздовська С. Б.
Пастухова В. А.
2. Ільїн В.М.
3.

Осипенко Г.А.

4.

Станкевич Л.Г.

5.
6.

Коробейніков Г. В.
Коробейнікова Л. Г.
Земцова І. І.

7.

Бєлікова М. В.

8.

Філіппов М. М.

9.

Людвиченко О. П.

Тема доповіді
Вплив РНК-інтерференції гену HIF3A на
фізичну працездатність
Особливості прояву хронічної втоми у
кваліфікованих спортсменів
Корекція біоенергетичних систем легкоатлетів за
допомогою ергогенних засобів
Особливості реакції серцево-судинної системи та
метаболізму у спортсменів, які спеціалізуються в
спортивній ходьбі в умовах середньогір’я
Зв'язок когнітивних функцій з успішністю у
спорті
Особливості адаптації метаболізму
висококваліфікованих спортсменів, які
спеціалізуються у бігу на короткі дистанції
Особливості симпато-адреналової регуляції
фізіологічних функцій у волейболістів
Особливості підтримання заданої пози тіла
акробатів з урахуванням їх функціональних
обов’язків
Особливості психофізіологічних характеристик
волейболістів з метою оптимізації командного
стилю гри
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10. Бабак С. В.
11. Лук′янцева Г. В.
12. Міщенко В. С.

Особливості розвитку швидкісних якостей сили
та витривалості під час занять футболом у різні
вікові періоди
Адаптивні реакції систем організму до фізичних
навантажень в осіб похилого віку зі змінами
периферичної гемодинаміки
Обґрунтування підходу розподілу
нейродинамічних показників за допомогою
кластерного аналізу
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ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
Тематика засідання круглого столу: «Сучасний стан і проблеми теорії та
методики фізичного виховання»
Дата проведення: 02.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 4.301
Початок: 14:00
№
Доповідачі
п/п
1. Круцевич Т. Ю.

2.

Трачук С. В.

3.

Холодова О. С.

4.

Долженко Л. П.

Теми доповідей
Характеристика професійної діяльності фахівця з
фізичної підготовки різних груп населення в
умовах сьогодення
Нові погляди у педагогічній діагностиці щодо
ефективності у фізичному вихованні в
загальноосвітніх закладах
Фізична культура в загальноосвітніх навчальних
закладах: тенденції і перспективи
Нові підходи щодо використання інноваційних
технологій в освітній діяльності студентів

Кафедра туризму
Тематика засідання круглого столу: «Актуальні проблеми розвитку туризму в
Україні»
Дата проведення: 14.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 4.100
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Попович С. І.

2.
3.

Фастовець О. О.
Сокол Т. Г.

4.

Опанасюк Н. А.

5.

Забалдіна Ю. Б.

Теми доповідей
Розвиток внутрішнього туризму в Україні:
проблеми та перспективи
Інновації у сфері туризму
Актуальні проблеми розвитку екскурсійної
діяльності в Україні
Проблеми правового забезпечення розвитку
туризму в Україні
Перетворення малих міст на туристичні дестинації
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Кафедра фізичної реабілітації
Тематика засідання круглого столу: «Фізична реабілітація поранених:
актуальні питання»
Дата проведення: 20.01.2017 р.
Місце проведення: ауд. 1.426
Початок: 14.00
№
п/п

Доповідачі
Остроушко А. Д.

1.
Грін С. О.
2.

3.

Калінкін К. Л.

Теми доповідей
Фізична реабілітація осіб із вогнепальними
ураженнями плечового суглоба, ускладненого
ушкодженням нервів плечового сплетіння
Фізична реабілітація хворих із вогнепальними і
травматичними ураженнями гомілковостопного
суглоба та кісток гомілки на санаторнокурортному етапі
Фізична реабілітація осіб з травматичною
хворобою головного мозку

Кафедра медико-біологічних дисциплін
Тематика засідання круглого столу: «Розвиток молекулярно-генетичних
факторів у розвитку фізичних якостей людини»
Дата проведення: 10.02.2017 р.
Місце проведення: ауд. 2.403
Початок: 14.00
№
п/п
1.
2.

Доповідачі
Ільїн В. М.
Дроздовська С. Б.

3.

Досенко В. Є.

4.

Тронь Р. О.

Теми доповідей
Сучасні проблеми спортивної генетики
Поліморфізм генів у спортсменів різної
спеціалізації
Поліморфізм гена рецептора, який активує
проліферацію пероксидом, як маркер
схильності до занять спортом
Індивідуально-типологічні характеристики
спортсменів та їх зв'язок із геномом
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Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації
Тематика засідання круглого столу: «Проблеми та перспективи розвитку
сучасних технологій оздоровчого фітнесу»
Дата проведення: 23.02.2017 р.
Місце проведення: ауд. 1.410
Початок: 13.40
№
п/п
1.

Доповідачі
Андрєєва О. В.

2.
3.

Благій О. Л.
Козакова К. Г.

4.

Бабич А. О.

5.

Гоглювата Н. О.

Теми доповідей
До питання використання «Wearable technology» в
оздоровчому фітнесі
Тенденції розвитку групових фітнес-програм
Досвід впровадження SPA технологій в умовах
центрів фітнесу
Зміст та структура занять за системою пілатес для
осіб похилого віку
Інноваційні технології в аквафітнесі

Кафедра біомеханіки та спортивної метрології
Тематика засідання круглого столу: «Практичні аспекти застосування
біомеханічних технологій у фізичному вихованні і спорті»
Дата проведення: 25.05.2017 р.
Місце проведення: ауд. 4.212
Початок: 14.00
№
п/п
1.
2.

3.
4.

Доповідачі
Кашуба В. О.
Голованова Н. Л.
Бондар О. М.
Джевага В. В.
Носова Н. Л.
Козлов Ю. В.
Маслова О. В.

Теми доповідей
Досвід використання інформаційнометодичної системи «Здоров’я з голочки»
Технологія розвитку координаційних
здібностей дітей молодшого шкільного віку з
вадами слуху засобами адаптивного
фізичного виховання
Програма корекції нефіксованих порушень
опорно-рухового апарату дітей 5-6 років
Практичні аспекти реалізації
здоров’яформувальних технологій в
адаптивному фізичному вихованні школярів
з порушенням слуху
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ПРОГРАМА СЕМІНАРІВ
Кафедра фізичної реабілітації
Тема семінару: «Сучасні напрями розвитку фізичної реабілітації»
Дата проведення: 25.11.2016 р.
Місце проведення: ауд. 1.426
Початок: 14.00
№
Доповідачі
Теми доповідей
п/п
1.
Лазарєва О. Б.
Сучасні проблеми розвитку ерготерапії в Україні
2.
Воронова В. Я.
Особливості організації системи мультидисциплінарної
реабілітації у Чеській Республіці
3.
Сибірякін Я. В.
Сучасні підходи до нейрореабілітації
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
Тема семінару: «Здоров'яформувальні технології у фізичному вихованні»
Дата проведення: 01.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 4.301
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Михальчук А. Д.

2.

Трачук С.В.

3.

Холодова О.С.

4.
5.

Дмитрук С. В.
Васюк О. П.

6.

Головач І. І.

Теми доповідей
Особливості організації процесу фізичного
виховання молодших школярів в країнах Європи
Інновації в позакласній роботі з фізичної культури з
молодшими школярами (на прикладі міні-тенісу)
Можливість застосування варіативних модулів з
елементами зимових видів спорту на уроках
фізичної культури в загальноосвітніх навчальних
закладах І-ІІІ ступенів
Урбоквести – сучасні тренди indoor рекреації
Патріотичне виховання дітей середнього шкільного
віку в процесі занять хортингом
Екологічний туризм у системі фізичного виховання
школярів
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Кафедра психології і педагогіки
Тема семінару: «Стратегії психолого-педагогічного супроводу та розвитку
суб’єктів спортивної діяльності»
Дата проведення: 17.02.2017 р.
Місце проведення: ауд.4.213
Початок: 14:00
№
Доповідачі
п/п
1. Мосьпан М.О.
2.

Гринь О.Р.

3.

Ємшанова Ю.О.

4.

Малиновский А.І.

Теми доповідей
Досвід роботи психолога з юнацькою збірною
командою з футболу
Особливості психологічного супроводу молодіжної
збірної з футболу
Психологічний супровід спортсменів – тенісистів
високої кваліфікації
Індивідуально-психологічні детермінанти іміджу
тренера з футболу

Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації
Тема семінару: «Міжнародний досвід організації оздоровчо-рекреаційної
рухової активності з різними верствами населення».
Дата проведення: 07.03.2017 р.
Місце проведення: ауд. 1.410
Початок: 13:40
№
Доповідачі
п/п
1. Андрєєва О. В.
2.

Дутчак М. В.

3.

Благій О. Л.

4.

Василенко М. М.

5.

Єракова Л. А.

Теми доповідей
Світові тенденції організації рекреаційної
діяльності
Міжнародна хартія фізичного виховання, рухової
активності та спорту: нова редакція – нові
орієнтири розвитку оздоровчо-рекреаційної
рухової активності
Досвід залучення населення до оздоровчорекреаційної рухової активності в країнах Європи
Переваги та недоліки професійної підготовки
майбутніх тренерів з фітнесу у Великій Британії
та Австралії
Досвід залучення дітей та підлітків до рухової
активності оздоровчої спрямованості
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6.

Сущенко Л. П.

7.

Омельченко Т. Г.

Підходи до розробки освітніх стандартів у галузі
017 «Фізична культура і спорту»
Інноваційні шляхи залучення різних верств
населення України до рухової активності

Кафедра туризму
Тема семінару: «Туристичне краєзнавство: інноваційні методи викладання
курсу»
Дата проведення: 22.03.2017 р.
Місце проведення: ауд. 4.100
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Попович С. І.

2.

Бейдик О. О.

3.

Антонишин А. П.

4.

Рекун Н. М.

5.

Бабушко С. Р.

Теми доповідей
Введення нових історико-культурних пам'яток і
природних об'єктів до системи туристичноекскурсійних маршрутів
Запровадження інноваційних методів навчання у
процесі вивчення курсу «Туристичне краєзнавство»
Вивчення дисципліни «Туристично-краєзнавчий
практикум» засобами активного туризму
Введення туристично-краєзнавчої термінології у
програму вивчення курсу «Іноземна мова
професійного спрямування»
Співпраця Національної спілки краєзнавців
України та ВНЗ, що здійснюють підготовку
туристичних кадрів

Кафедра медико-біологічних дисциплін
Тема семінару: «Сучасні проблеми психофізіології спорту»
Дата проведення: 28.04.2017 р.
Місце проведення: ауд. 2.403
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Коробейнікова Л. Г.

Теми доповідей
Оптимізація
психофізіологічних
станів
організму
елітних
атлетів
в
процесі
тренувальної та змагальної діяльності
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2.

Лизогуб В. С.

3.

Макарчук М. Ю.

4.

Зима І. Г.

Використання нейродинамічних характеристик
у діагностиці функціонального стану
спортсменів
Індивідуально-типологічні властивості людини
як критерій відбору у спорті
Нейрофізіологічні механізми сприйняття у
спортсменів
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ТРЕНЕРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙ
Кафедра спортивних ігор
Назва конференції: «Удосконалення змагальної діяльності кваліфікованих
спортсменів у спортивних іграх»
Дата проведення: 20.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 1.104
Початок: 14.00
№

Доповідачі

Теми доповідей

1. 6Волошин А. П.

М.О.Єгоров – тренер і особистість

2. 2Шутова С. Є.

Психологічні якості кваліфікованих
баскетболістів
Тенденції розвитку баскетболу з урахуванням
впливу чинників глобалізації спорту вищих
досягнень (на матеріалі національної збірної
Литви)
Особливості змагальної діяльності
кваліфікованих спортсменів у настільному тенісі
Підготовка кваліфікованих регбістів в
підготовчому періоді
Техніко-тактична підготовленість
кваліфікованих регбістів у змагальному періоді
Удосконалення змагальної діяльності
кваліфікованих спортсменів у більярді
Змагальна діяльність кваліфікованих
спортсменів у тенісі
Підготовка кваліфікованих баскетболістів на
основі оцінки їх змагальної діяльності
Сучасні модельні показники змагальної
діяльності хокеїстів високої кваліфікації за
ігровим амплуа
Моделювання змагальних дій кваліфікованих
волейболістів
Робота тренера в сучасних умовах (підготовка
збірних команд України)

3. 1Сушко Р. О.

4. 3Мершавка В. М.
5. 4Мартиросян А. А.
6. 5Муха В. О.
7. 7Нагорна В. О.
8. 8Петренко Г. В.
9. 9Гопей М. М.
10. Серебряков О. Ю.
11. Шльонська О. Л.
12. Базилевський Д. Л.
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Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Назва конференції: «Сучасний спорт як система знань та галузь практичної
діяльності»
Дата проведення: 21.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 6.507
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Матвєєв С. Ф.

2.
3.

Борисова О. В.
Когут І. О.

4.
5.

6.

7.

Доповідачі

Теми доповідей
Проблеми і шляхи підвищення ефективності
науково-дослідної роботи кафедри

Професійний теніс: проблеми і перспективи
Методи фасилітації дослідницько-орієнтованого
навчання студентів
Кропивницька Т. А. Концепція розвитку виду спорту як основа
ефективного його функціонування
Гончаренко Є. В.
Етапи підготовки спортсменів з відхиленням
розумового розвитку за програмами Спеціальних
Олімпіад
Маринич В. Л.
Гуманістичні засади спортивної роботи в
позашкільних навчальних закладах (на матеріалі
неолімпійських та адаптивних видів спорту)
Дев'ятаєва О. В.
Розвиток пляжних ігрових видів спорту в Україні
в сучасних умовах міжнародного спортивного
руху

8.

Ярмоленко М. А.

9.

Краснянський К. В.

Удосконалення навчально-тренувального процесу
спортсменів Спеціальних Олімпіад (на матеріалі
футболу)
Особливості економічного забезпечення змагань в
неолімпійському спорті
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Кафедра інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і
спорті
Назва конференції: «Застосування інноваційних технологій у фізичній культурі
і спорті на сучасному етапі»
Дата проведення: 23.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 4.212
Час проведення: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Шинкарук О.А.

2.

Лисенко О.М.

3.

Денисова Л. В.

4.

Юхно Ю. О.

5.

Усиченко В. В.

6.
7.

Сергієнко К. М.
Ткачук М. І.
Хмельницька І. В.

8.

Вишневецька В. П.

9.

Голованова Н. Л.

10.

Герасименко С. О.

11.

Жук Г.О.

Теми доповідей
Науково-методичне забезпечення підготовки
спортсменів на заключному етапі підготовки до
Ігор ХХХІ Олімпіади
Критерії оцінювання функціонального потенціалу
осіб, що займаються руховою активністю
Технології хмарних обчислень в практиці
підготовки фахівців з фізичного виховання і
спорту
Сучасні інформаційні технології в практиці
спорту та перспективні напрями їх використання
Використання сучасних комп’ютерних
технологій у підготовці спортсменів-бодибілдерів
високої кваліфікації
Особливості корекції статури чоловіків першого
зрілого віку засобами силового фітнесу
Залежність статистичних методів від типу даних
дослідження
Про сучасний стан та перспективи формування
системи інформативних компетентностей
майбутніх фахівців сфери фізичної культури і
спорту
Використання інформаційно-методичних систем
«Здоров’я з голочки» в процесі професійноприкладної фізичної підготовки майбутніх
фахівців швейного виробництва
До питання інтернет-адикції студентів вищих
навчальних закладів в сфері фізичної культури і
спорту
Сучасні підходи до програмування фізкультурнооздоровчих занять в умовах водного середовища
з дітьми молодшого шкільного віку
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12.

Строганов С. С.

13.

Харченко Л. А.

14.

Юрченко О. І.

15.

Яковенко О.О.

Порушення опорно-ресорних властивостей стопи
юних баскетболістів
Електронний розклад та його використання у
навчальному процесі
Сучасні інформаційні технології в адаптивному
фізичному вихованні школярів
Порівняльний аналіз особливостей
комплектування екіпажів у веслуванні
академічному в різних країнах

Кафедра футболу
Назва конференції: «Організаційно-методичні особливості побудови системи
підготовки спортивного резерву в українському футболі»
Дата проведення: 27.01.2017 р.
Місце проведення: ауд. 5.203
Час проведення: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі

Теми доповідей

Ніколаєнко В.В.

Система підготовки спортивного резерву у
вітчизняному футболі. Проблеми та перспективи

2.

Лисенчук Г.А.,
Байрачний О.В.

Аналіз вимог до професійної компетенції тренера з
урахуванням сучасних тенденцій розвитку
футболу

3.

Чопілко Т.Г.,
Залойло В.В.

Дослідження функціональних можливостей та
оцінка фізичної підготовленості арбітрів високої
кваліфікації у футболі

4.

Шевченко А.Ю.

Аналіз структури та спрямованості змагань на
етапах багаторічної підготовки юних футболістів

5.

Коросташівець О.М., Визначення модельних характеристик технікоБойченко С.В.
тактичної підготовленості воротарів 14-15 років
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Кафедра спортивних видів гімнастики
Назва конференції: «Сучасні проблеми розвитку спортивних видів гімнастики»
Дата проведення: 31.01.2017 р.
Місце проведення: ауд. 3.171
Початок: 14.00
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Доповідачі
Максимова Ю. А.
Болобан В. М.
Терещенко І. А.
Крупеня С. В.
Максимова Ю. А.
Денисенко В. А.
Салямін Ю. М.
Андрєєва Н. О.

Теми доповідей
Статодинамiчна стiйкiсть як основа технiчноï
підготовки спортсменів, які займаються
спортивними видами гiмнастики
Вдосконалення координації рухів з
використанням стрибкових вправ на батуті
Вплив рівня розвитку координаційних якостей на
успішність навчання акробатичним вправам на
етапі попередньої базової підготовки
Методика вдосконалення статодинамічної
стійкості тіла гімнасток 12-13 років, які
займаються художньою гімнастикою
Аналіз виступу українських гімнастів у вправах
на брусах на Іграх ХХХІ Олімпіади

ОмелянчикЗюркалова О. О.
Верняєв О. Ю.
Добровольський Е.А.
Макарова О. В.
Експериментальне обґрунтування програми
вдосконалення техніки роботи стоп спортсменок,
які займаються художньою гімнастикою,
на етапах багаторічної підготовки
Коваленко Я. О.
Аналіз змагальних композицій індивідуальних та
групових вправ (на матеріалі Ігор Олімпіад
в Ріо-де-Жанейро)
Денисенко В. А.
Особливості прояву вестибуловегитативних
реакцій організму акробатів різної кваліфікації
та віку з урахуванням їх функціональних
обов’язків
Добряк О. О.
Аналіз сучасного стану методики розвитку
спеціальної витривалості у групових вправах в
художній гімнастиці
Салямін Ю. М.
Біомеханічні характеристики перельоту
Станков О. Н.
«Ткачова» на перекладині
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Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту
Назва конференції: «Сучасні проблеми спортивного та сучасного танцю в
Україні»
Дата проведення: 22.02.2017 р.
Місце проведення: ауд. 3.101
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Соронович І. М.
2.

Рожкова Т. А.

3.

Чайковський Є. В.

4.

Калужна О. М.

5.

Дьоміна А. А.

Теми доповідей
Особливості функціональної підготовки
кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях
Особливості багаторічної підготовки у спортивних
танцях на сучасному етапі їх розвитку
Специфіка побудови спеціальної фізичної
підготовки танцювальних пар різного віку
Значущість фізичної підготовки у тренувальному
процесі спортсменів на етапі попередньої базової
підготовки у спортивних танцях
Фактори, що визначають рівень розвитку жіночого
спорту в країнах Північної Африки і Близького
Сходу
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ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ
Кафедра футболу
Тематика засідання круглого столу: «Соціальні та психолого-педагогічні
аспекти в підготовці спортивного резерву у футболі на сучасному етапі його
розвитку»
Дата проведення: 11.11.2016 р.
Місце проведення: ауд. 1.104
Час проведення: 14.00
№
п/п

Доповідачі

1.

Ніколаєнко В. В.

2.

Бікла О. С.

3.

Байрачний О. В.

Теми доповідей
Зміст та спрямованість загальної освіти в
контексті підготовки спортивного резерву у
футболі: вітчизняний та зарубіжний досвід
Тренінгова програма з командоутворення для
дітей 10-14 років, які займаються футболом:
загальне бачення
Психолого-педагогічна характеристика
професійної діяльності тренера в системі
дитячо-юнацького футболу

Кафедра спортивних видів гімнастики
Тематика засідання круглого столу: «Аналіз виступу українських гімнастів на
Іграх ХХХІ Олімпіади: проблеми та шляхи вирішення»
Дата проведення: 26.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 3.171
Початок: 12.00
№
Доповідачі
п/п
1. ОмельянчикЗюркалова О. О.
Добровольський Е. А.
2. Максимова Ю. А.
Салямін Ю. М.
Верняєв О. Ю.
3. Макарова О. В.
Коваленко Я. О.
Андрєєва Н. О.
Добряк О. О.

Теми доповідей
Аналіз виступу українських гімнастів на Іграх
ХХХІ Олімпіади
Напрями підвищення ефективності змагальної
діяльності у спортивних видах гімнастики:
практичний досвід
Проблема формування складу збірної команди
України в групових вправах гімнастики художньої
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Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту
Тематика засідання круглого столу: «Особливості та специфіка змагальної
діяльності у спортивних танцях»
Дата проведення: 22.04. 2017 р.
Місце проведення: ауд. 3.101
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Соронович І. М.

2.

Іванов А. П.

3.

Толстіков Т. О.

4.

Дьоміна А. А.

Теми доповідей
Особливості функціонального забезпечення
змагальної діяльності з урахування специфіки
суддівства у спортивних танцях
Побудова передзмагального мезоциклу спортсменів
високого класу у спортивних танцях
Детермінанти успішності танцювальних дуетів у
сучасних танцях
Використання акробатичних та віртуозних
елементів в побудові танцювальних композицій

Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Тематика засідання круглого столу: «Інтеграція вищої освіти і наукових
досліджень за для забезпечення якісної вищої освіти та успішного набуття
фахових компетентностей спеціалістами сфери фізичної культури і спорту»
Дата проведення: 17.05.2017 р.
Місце проведення: ауд. 6.507
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Матвєєв С. Ф.
2.

Когут І. О.

3.

Кропивницька Т. А.

4.

Брикульський О. В.

Теми доповідей
Стратегія розвитку академічної освіти:
викладання, дослідження і служіння
Сучасний стан і перспективи реформування
української освіти і науки
Портрет випускника магістратури спеціальності
«Фізична культура і спорт» (професійний та
неолімпійський спорт)
Запити роботодавців щодо компетентностей
майбутніх фахівців сфери фізичної культури і
спорту
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ПРОГРАМА СЕМІНАРІВ
Кафедра професійного, неолімпійського та адаптивного спорту
Тема семінару: «Рейтинг науковця: шляхи формування, проблеми та
перспективи»
Дата проведення: 15.11.2016 р.
Місце проведення: ауд. 6.507
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Борисова О. В.

2.
3.

Когут І. О.
Маринич В. Л.

4.

Кропивницька Т. А.

Теми доповідей
Сучасний університет в пошуках балансу
між навчанням і дослідженням
Сучасні стандарти академічного письма
Академічна сумлінність в контексті
етичних цінностей університету
Підготовка конкурентної
наукової
публікації

Кафедра футболу
Тема семінару: «Сучасні правила гри у футбол. Зміни та доповнення від
2016 року»
Дата проведення: 01.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 5.203
Час проведення: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Бойко С. М.

Теми доповідей
Сучасні правила гри у футбол: зміни та
доповнення

Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту
Тема семінару: «Сучасні тенденції підготовки в танцювальних видах спорту»
Дата проведення: 21.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 3.101
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Рожкова Т. А.

Теми доповідей
Регуляція передстартових станів
спортсменів, які спеціалізуються у
спортивних танцях
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2.

Калужна О. М.

3.

Соронович І. М.

4.

Чайковський Є. В.

5.

Дьоміна А. А.

6.

Бойко О. В.

Техніко-тактична підготовка спортсменів
високого класу у спортивних танцях
Особливості організації змагань зі
спортивних танців на сучасному етапі
Гендерна диференціація функціональної
підготовки спортсменів-танцюристів
Передумови та історичні особливості
виникнення сучасних танців
Особливості роботи тренерів на етапах
початкової та базової підготовки

Кафедра спортивних ігор
Тема семінару: «Підвищення ефективності суддіства у спортивних іграх»
Дата: 24.03.2017 р.
Місце проведення: ауд. 5.303
Початок: 13.45
№
Доповідачі
п/п
1. Гопей М. М.
2. Нагорна В. О.
3.
4.
5.

Петренко Г. В.
Серебряков О. Ю.
Шльонська О. Л.

Теми доповідей
Тенденції удосконалення суддівства в баскетболі
Особливості суддівства на міжнародних
змаганнях з більярду
Особливості підготовки суддів у тенісі
Підвищення ефективності суддівства в хокеї
Сучасний стан та особливості суддівства у
волейболі
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ФАКУЛЬТЕТ СПОРТУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙ
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту
Назва конференції: «Управління тренувальним процесом кваліфікованих
спортсменів у силових видах спорту та єдиноборствах на основі сучасних
технологій моделювання та контролю основних характеристик їх підготовки»
Дата проведення – 22.12.2016 р.
Місце проведення – ауд. 3.161
Початок: 12.00
№
п/п

Доповідачі

1.

Олешко В. Г.
Приймак С. І.

2.

Рибачок Р. О.

3.

Капко І. О.

4.

Григоренко О. В.

5.

Білова В. І.
Шевельов І. П.
Аксютін В. В.

6.

Теми доповідей
Варіанти добору тренувальних засобів для
вдосконалення технічної підготовленості
кваліфікованих важкоатлеток
Індивідуальні особливості формування показників
спеціальної працездатності боксерів високої
кваліфікації
До проблеми визначення кваліфікаційних вимог
під час тарифікації тренерів-викладачів
спортивних шкіл
Зміна показників змагальної діяльності
висококваліфікованих борців в умовах сучасних
правил змагань
Жіноча агресивність у тайландському боксі
Вплив психофізіологічних характеристик боксерів
на стиль ведення поєдинку
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Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту
Назва конференції: «Актуальні проблеми сучасної легкої атлетики та зимових
видів спорту»
Дата проведення: 19-20.01.2017 р.
Місце проведення: ауд. 2.319
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Бобровник В. І.

2.

Колот А. В.

3.

Домарадська Г. Г.

4.

Цопа В. Б.

5.

Левчик М. М.

6.

Совенко С. П.

7.

Беца Н. М.

8.
9.

Саволайнен О. В.
Камперо Елісер

10.

Карленко В. П.
Вінник О. О.

11.
12.

Хуртик Д. В.
Смирнова З. Д.

13.

Рєзніченко Н. А.

14.

Єфанова В. В.

Теми доповідей
Особливості функціонального стану спортсменів, які
спеціалізуються у бігу на витривалість та шляхи
удосконалення тренувального процесу
Сучасні проблеми підвищення технічної
майстерності кваліфікованих спортсменів у
змагальних вправах легкої атлетики
Відбір та прогнозування здібностей у бігу на довгі
дистанції
Аналіз виступу українських бігунів на довгі
дистанції на Іграх Олімпіади 2016 у Ріо-де-Жанейро
Характеристики техніки бігу кваліфікованих
спортсменів, які спеціалізуються у бігу на довгі
дистанції
Тактика і техніка змагальної діяльності спортсменок
високої кваліфікації, які спеціалізуються в
спортивній ходьбі на 20 км
Особливості техніки змагальної діяльності
кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у
марафонському бізі
Підготовка юних легкоатлетів у ДЮСШ
Особливості швидкісно-силової підготовки
кваліфікованих бігунів на короткі дистанції
Ефективність цільового підходу в побудові
підготовки біатлоністок збірної команди України до
ХХІІІ зимових Олімпійських ігор 2018 року
Особливості техніки лижників з порушеннями слуху
Вікові критерії лижників у дисциплінах зимових
Олімпійських ігор
Нові елементи в техніці фігурного катання в
програмі зимових Олімпійських ігор
Теоретико-методичні положення тактичної
майстерності лижників-гонщиків
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Кафедра менеджменту і економіки спорту
Назва конференції: «Соціально-економічні та організаційно-управлінські
проблеми розвитку фізичної культури і спорту»
Дата проведення: 19.01.2017 р.
Місце проведення: ауд. 4.212
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Свистунов С. В.

2.

Приймак М. М.

3.

Лисенко І. А.

4.

Попрозман О. І.

5.
6.

Ярмолюк О. В.
Вареник О.М.

7.

Гонтарук О. М.

8.
9.

Бойко Д. М.
Павленко О. Ю.

10.

Кравченко О. В.

11.

Білько Б. Є.

12.

Роман Норі
Абдулрахман

Теми доповідей
Особливості комунікативного процесу в
спортивному менеджменті
Проблеми кадрового забезпечення фітнес-клубів
України в сучасних ринкових умовах
Модельні характеристики спортивного менеджера
на сучасному етапі розвитку фізкультурного руху в
Україні
Розвиток інституціональної економіки та її вплив
на соціальну інфраструктуру
Сталий розвиток і олімпійський рух
Роль та місце сфери фізичної культури і спорту у
процесі розвитку системи медичного страхування
населення
Інституційні відносини партнерства держави і
приватного сектора у сфері фізичної культури і
спорту та їх взаємодія в умовах ринку
Екологія та Ігри XXXII Олімпіади
Організаційні аспекти розвитку сучасного
студентського спорту
SWOT-аналіз зовнішніх комунікативних процесів
ЦФЗН «Спорт для всіх»
НОК України та Олімпійська академія України як
ключові фігури в реалізації екологічної політики в
олімпійському спорті в Україні
Соціальні фактори розвитку масового спорту в
Курдистані
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Кафедра історії та теорії олімпійського спорту
Назва конференції: «Актуальні проблеми теорії та практики олімпійського
спорту»
Дата проведення: 17.03.2017 р.
Місце проведення: ауд. 6.408
Початок: 14.00
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Доповідачі
Булатова М.М.

Теми доповідей

Представництво України у міжнародних спортивних
організаціях: сучасний стан та перспективи
Платонов В.М.
Підсумки Ігор ХХХІ Олімпіади у Ріо-де-Жанейро
Павленко Ю.О.
Проблема спортивного шахрайства у сучасному
суспільстві
Козлова О.К.
Динаміка результативності змагальної діяльності
найсильніших спортсменів світу протягом
олімпійського року (на матеріалі легкої атлетики)
Драгунов Л.О.
Спортивні змагання як соціальне явище
Радченко Л.О.
Історія розвитку культурно-освітньої діяльності в
олімпійському русі
Єременко О. А.
Фактори забезпечення та реалізації змагальної
діяльності бігунів на середні дистанції в легкій
атлетиці
Безмилов М.М.
Особливості підготовки баскетбольного резерву в
США
Лях-Породько О.О. Випускники НУФВСУ серед провідних фахівців у
засобах масової інформації
Сиваш І. С.
Підвищення ефективності змагальної діяльності у
групових вправах художньої гімнастики
Єгупов М.В.
Збереження здоров’я молоді як головна функція
студентського спорту
Шербашин Я.С.
Олімпійська освіта - один із ключових напрямів
діяльності організацій в олімпійському спорті
Улан А. М.
Особливості прояву функціональної асиметрії в
єдиноборствах
Кроль І.М.
Представництво НУФВСУ на Іграх ХХХІ Олімпіади
у Ріо-де-Жанейро
Клімашевський О. Удосконалення технічної майстерності
кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у
метанні списа
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16. Козлов К. А
17. Факім М.Р.

Динаміка результативності змагальної діяльності
найсильніших спортсменів у потрійному стрибку
протягом олімпійського року
Аналіз виступів у змаганнях легкоатлетів високої
кваліфікації протягом року

Кафедра водних видів спорту
Назва конференції: «Побудова тренувального процесу висококваліфікованих
спортсменів, які спеціалізуються у водних видах спорту з урахуванням вимог
змагальної діяльності»
Дата проведення: 25.05.2017 р.
Місце проведення: ауд. 8.1
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Дяченко А. Ю.

2.

Шкребтій Ю. М.

3.

Костікова С. Д.

4.

Подосінова Л. П.

5.

Русанова О. М.

6.

Євпак Н. О.

7.

Домбровський В. О.

8.

Очеретько Б. Є.

9.

Фролов Ю. М.

Теми доповідей
Сучасні явища щодо розвитку витривалості
кваліфікованих спортсменів у водних видах
спорту
Удосконалення фізкультурної освіти в умовах
трансформації системи освіти України
Побудова тренувальних програм кваліфікованих
плавців-спринтерів із застосуванням
диференційованих засобів спеціальної
підготовки
Характеристика техніки плавання
кваліфікованих плавців і шляхи підвищення її
ефективності
Характеристика координаційних здібностей
спортсменів різної кваліфікації у веслуванні
академічному
Оптимізація процесу змагальної діяльності
кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються
у водному поло
Оптимізація навчального процесу підготовки
студентів на курсі теорії і методики тренерської
діяльності в обраному виді спорту – плавання
Функціональна підготовленість веслярівпаралімпійців
Визначення періоду стомлення в напруженій
психомоторній діяльності
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ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ
Кафедра історії та теорії олімпійського спорту
Тематика засідання круглого столу: «Олімпійська академія України у
міжнародному та національному освітньому просторі»
Дата проведення: 09.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 1.104
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Булатова М. М.

2.

Єрмолова В. М.

3.

Радченко Л. О.

4.

Щербашин Я. С.

5.
6.

Лях-Породько О. О.
Ніконоров Д. М.

7.

Єгупов М. В.

8.

Коваленко Н. П.

9.

Бойко І. А.

10.

Іваненко Г. О.

Теми доповідей
Олімпійська академія України: минуле,
сучасність та майбутнє
Місце та функції Олімпійської академії
України у реформуванні системи національної
освіти
Організаційні та методологічні засади
культурно-освітньої складової сучасного
олімпійського руху
Олімпійська освіта у системі формування
гуманістичних цінностей школярів
Глобалізація олімпійського руху сучасності
Міжнародне співробітництво Олімпійської
академії України: сучасний стан та перспективи
розвитку
Роль спорту в реалізації пріоритетів України на
стратегічне входження у світовий
цивілізаційний простір
Проблема гармонійного поєднання спортивного
удосконалення та соціального життя
спортсменів
Організаційно-методичні засади інтеграції
олімпійської освіти в підготовку волонтерів
міжнародних спортивних змагань
Місце та роль олімпійської освіти у навчальновиховному процесі студентської молоді
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Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту
Тематика засідання круглого столу: «Управління тренувальним процесом
шляхом корекції техніко-тактичних дій борців вільного стилю на етапі
підготовки до вищої спортивної майстерності»
Дата проведення: 16.02.2017 р.
Місце проведення: ауд. 3.101
Початок: 13.40
№
п/п
1.

Доповідачі
Данько Г. В.
Григоренко О. В.

Тема доповіді
Напрями вдосконалення техніко-тактичних дій
борців вільного стилю з урахуванням даних
контролю спеціальної підготовленості

Кафедра легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту
Тематика засідання круглого столу: «Підсумки виступу українських
спортсменів у міжнародних змаганнях 2016 року та перспективи розвитку легкої
атлетики, зимових видів та велосипедного спорту»
Дата проведення: 20.04.2017 р.
Місце проведення: ауд. 2.319
Початок: 14.00
Доповідачі
№
п/п
1.

Бобровник В. І.

2.

Колот А. В.

3.

Цопа В. Б.
Левчик М. М.

4.

Совенко С. П.

Теми доповідей
Аналіз виступу збірної команди України в Іграх
Олімпіад у Ріо-де-Жанейро у 2016 році та
напрями подальшого удосконалення
тренувального процесу
Підсумки виступу українських легкоатлетів у
2016 році в стрибкових видах легкої атлетики
Аналіз виступу українських бігунів на довгі
дистанції на Іграх Олімпіади у 2016 році у Ріоде-Жанейро
Аналіз змагальної діяльності спортсменок
високої кваліфікації, які спеціалізуються в
спортивній ходьбі на 20 км
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5.

Беца Н. М.

6.

Карленко В. П.
Вінник О. О.

7.

Савенков В. А.

Аналіз змагальної діяльності кваліфікованих
спортсменів, які спеціалізуються у
марафонському бізі
Аналіз виступу українських біатлоністів у 2016
році та ефективність цільового підходу в
побудові підготовки біатлоністок збірної
команди України до ХХІІІ зимових
Олімпійських ігор 2018 року
Аналіз виступу українських велосипедистів у
2016 році

Кафедра менеджменту і економіки спорту
Тематика засідання круглого столу: «Проблеми формування та вдосконалення
професійних компетентностей фахівців зі спортивного менеджменту»
Дата проведення: 18.05.2017 р.
Місце проведення: ауд. 4.212
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Мічуда Ю. П.

2.

Свистунов С. В.

3.

Лисенко І. А.

4.

Приймак М. М.

5.

Соколинський О. В.

Теми доповідей
Проблеми відбору кандидатів для підготовки
фахівців на освітньому ступені «магістр»
спеціалізації «Менеджмент і маркетинг у
спорті»
Комунікаційні компетентності у діяльності
сучасного спортивного менеджера
Модельні характеристики сучасного
спортивного менеджера
Менеджери у системі кадрового забезпечення
сфери спорту для всіх
Проблеми професійної адаптації фахівців зі
спортивного маркетингу в Україні.
Методика формування у спортивних менеджерів
навичок підготовки інноваційних проектів
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ПРОГРАМА СЕМІНАРІВ
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів спорту
Тема семінару: «Підсумки участі представників важкої атлетики, боротьби
(вільна, греко-римська, дзюдо) та боксу в Іграх ХХХІ Олімпіади в Ріо-деЖанейро 2016 року»
Дата проведення: 15-17.12.2016 р. (з видів боротьби)
23-25.12.2016 р. (тренерів з важкої атлетики)
Місце проведення: (Київ, Конча-Заспа).
Початок: відповідно до програми.
№
п/п

Доповідачі

1.

Олешко В. Г.

2.

Данько Г. В.

Тема доповіді
Реалізація спроб важкоатлетами світового рівня на
Іграх ХХХІ Олімпіади в Ріо-де-Жанейро
Проблеми завершальної підготовки борців вільного
стилю до головних змагань чотириріччя – Ігор
Олімпіади

Кафедра історії та теорії олімпійського спорту
Тема семінару: «Сучасні підходи до спортивної підготовки»
Дата проведення: 18.05.2017 р.
Місце проведення: ауд. 6.408
Початок: 14.00
№
п/п
1.

Доповідачі
Платонов В. М.

2.

Павленко Ю. О.

3.

Козлова О. К.

4.

Драгунов Л. О.

5.

Єременко О. А.

6.

Безмилов М.М.

Теми доповідей
Стан та шляхи оптимізації системи олімпійської
підготовки в Україні
Глобальні та національні аспекти у формуванні
стратегії олімпійської підготовки
Актуальні проблеми підготовки і змагальної
діяльності легкоатлетів високої кваліфікації
Спортивні змагання в олімпійському спорті у
сучасних умовах інтенсифікації змагальної
діяльності спортсменів
Сучасний стан та перспективи розвитку
юнацького спорту в Україні
Актуальні проблеми оцінювання змагальної
діяльності у спортивних іграх
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7.

Височина Н. Л.

8.

Сиваш І. С.

9.

Улан А. М.

10. Тимо Є. В.

Сучасні підходи до психологічного забезпечення
підготовки висококваліфікованих спортсменів
Фактори успішної змагальної діяльності
у групових вправах художньої гімнастики
Спортивний відбір та орієнтація підготовки
спортсменів з урахуванням функціональної
асиметрії: теоретичні передумови
Організаційно-методичні засади роботи
приватних спортивних клубів України
(на матеріалі фехтування)
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ФАКУЛЬТЕТ ЗАЧНОГО НАВЧАННЯ
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙ
Кафедра спортивної медицини
Назва конференції: «Актуальні проблеми сучасної спортивної медицини»
Дата проведення: 22.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 3.116
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Першегуба Я. В.
2.

Маслова О. В.

3.
4

Гопей М. М.
Євпак Н. А.

Теми доповідей
Раціональне харчування як профілактика та лікування
вторинного спортивного імунодефіциту у спортсменів
Порівняльна характеристика стану соматичного
здоров'я школярів з вадами слуху
Фізична підготовленість школярів з вадами слуху
Обґрунтування тактичних рішень у ігровій діяльності
кваліфікованих ватерполістів

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Назва конференції: «Соціально-гуманітарні дискурси спорту та здорового
способу життя»
Дата проведення: 22.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 2.211
Початок: 14.00
№
п\п

Доповідачі

1.

Пінчук Є. А.

2.

Тимошенко Ю. О.

3.

Шеремет Л. А.

4.

Козьма В. В.

5.

Соколова Н. Д.

Теми доповідей
Нові реалії і тенденції розвитку університетів: на
шляху до глобалізації та інтеграції
Стан фізичної культури в УРСР в повоєнний
період
Здоровий спосіб життя як предмет філософськометодологічного аналізу
Ефективна демократія як нагальна умова
формування здорового способу життя
Фізичне виховання в початкових та середніх
навчальних закладах Російської імперії (ХІХ –
поч. ХХ ст.)
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6.

Попова О. Б.

7.

Калина М. С.

8.

Довбенко Т. В.

9.

Ольшанецька О. Б.

Соціокультурні інваріанти і вітчизняний вимір
здорового способу життя
Здоровий спосіб життя як система цінностей і
динаміка їх становлення в сучасному культурноцивілізаційному просторі
Іноваційні методи навчання у США на початку
ХХ ст.
Сучасний стан українського законодавства щодо
формування здорового способу життя у
населення

Кафедра української та іноземних мов
Назва конференції: «Науково-методичне підґрунтя удосконалення системи
навчання мовам у вищому навчальному закладі фізкультурного профілю»
Дата проведення: 26.01.2017 р.
Місце проведення: ауд. 2.213
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п\п
1. Кудря М. М.
2.

Бабушко С. Р.

3.

Рекун Н. М.

4.

Лук’янець Т. Г.

5.

Галицька М. М.

6.

Сокур І. О.

Теми доповідей
Сучасні методики викладання іноземних мов у
вищій школі України
Розвиток міжкультурної компетентності студентів
вищих навчальних закладів засобами іноземних
мов
Рання професіоналізація курсів іноземної мови для
спеціальних цілей
Розвиток комунікативних умінь студентів немовних
вищих навчальних закладів: досвід англомовного
діалогічного спілкування
Складові іншомовної комунікативної компетенції
майбутніх фахівців
Діалогічність як комунікативна властивість
наукових текстів
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ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ
Кафедра української та іноземних мов
Тематика засідання круглого столу: «Фахова підготовка іноземних громадян в
Україні: сучасний стан та перспективи розвитку»
Дата проведення: 15.12.2016 р.
Місце проведення: ауд. 2.213
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п\п
1. Бардіна Л. М.

2.

Вятчаніна С. В.

3.

Хоружева Л. Є.

4.

Юнак В. Г.

Теми доповідей
До питання про принципи організації
програмного матеріалу з української мови для
навчання іноземних аспірантів
Педагогічні умови адаптації китайських
студентів до навчання у спортивному вищому
навчальному закладі
Технологія розвитку критичного мислення
студентів-іноземців через читання і письмо
Принципи відбору професійного релевантного
матеріалу для посібника з анатомії

Кафедра спортивної медицини
Тематика засідання круглого столу: « Перетренованість та перенапруження
функцій систем організму спортсменів»
Дата проведення: 23.03.2017 р.
Місце проведення: ауд. 3.116
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п/п
1. Котко Д. М.
Гончарук Н. Л.
2.
3.

Шматова О.О.
Осадча О. І.
Шевцов С. М.

Теми доповідей
Перенапруження системи кровообігу у
спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту
спрямованих на розвиток витривалості
Залізодефіцитні стани як прояв перенапруження
системи крові
Характеристика серцевого ритму у спортсменівстаєрів
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Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Тематика засідання круглого столу: «Спорт у соціогуманітарному вимірі»
Дата проведення: 18.05.2017 р.
Місце проведення: ауд. 1.303
Початок: 10.00
№
Доповідачі
п/п
1. Попова О. Б.
2.

Ібрагімов М. М.

3.

Пінчук Є. А.

4.

Шеремет Л. А.

5.

Тимошенко Ю. О.

Теми доповідей
Сучасна феноменологія тілесності в
життєтворчості людини
Філософія спорту: історичні витоки і місце в
системі фізичної культури
Предмет філософії спорту: екзистенційноонтологічні та саєнтичні підходи
Філософія здоров’я. Проблеми здоров’я
здорових людей
Екзистенціали спорту: розум, воля, почуття
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ПРОГРАМА СЕМІНАРІВ
Кафедра української та іноземних мов
Тема семінару: «Інноватика в навчанні та викладанні мов у вищому навчальному
закладі спортивного профілю»
Дата проведення: 23.03.2017 р.
Місце проведення: ауд. 2.213
Початок: 14.00
№
Доповідачі
п\п
1. Грищук І. А.

2.

Доценко Л. З.

3.

Кулаєва З. А.

4.

Литвиненко С. Г.

5.

Марусяк В. В.

6.

Назаренко Н. Г.

7.

Шепелюк В. Л.

8.

Шматюк Г. І.

Теми доповідей
Комунікативний підхід – стратегія, що формує
психологічну та мовну готовність студента до
іншомовного спілкування
Інноватика у формуванні іншомовної
компетентності у магістрантів немовних вищих
навчальних закладів
Самостійна робота студентів як спосіб
індивідуалізації навчання у вищій школі
Основні акценти англомовної компетенції
спортсменів ігрових видів спорту
Використання додатків Google на заняттях з
англійської мови
Удосконалення мовної компетенції як один із
аспектів професійної підготовки студентів
спортивного вищого навчального закладу
Використання прийомів ейдетики на заняттях з
української мови за професійним
спрямуванням (на прикладі спеціалізації
«Туризм»)
Навчання спілкування англійською мовою
студентів вищих навчальних закладів
спортивного профілю
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ НУФВСУ
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЙ НДІ НУФВСУ
Назва конференції: «Підсумкова конференція Науково-дослідного інституту
Національного університету фізичного виховання і спорту України за
результатами виконання досліджень за кошти державного бюджету МОН
України у 2016 році»
Дата проведення: 20–21.02.2017 р.
Місце проведення: ауд. 1.303
Початок: 11.00
№
з/п

Доповідачі

1.

Гамалій В. В.

2.

Болобан В. М.

3.

Литвиненко Ю. В.
Пальчук М. Б.
Жук Г. О.
Гуніна Л. М.
Безугла В. В.

4.

5.

Гуніна Л. М.
Дасюкевич О. Й.

6.

Віннічук Ю. Д.
Чикіна І. В.
Лисенко О. М.
Горенко З. А.
Ковельская А. В.
Федорчук С. В.

7.

8.

Теми доповіді
20 лютого 2017 р.
Технічна підготовка кваліфікованих
спортсменів на основі раціоналізації техніки
виконання змагальних вправ
Практичне використання методології
навчання спортивних вправ у спортивних
видах гімнастики
Статодинамічна стійкість тіла спортсмена в
умовах рухомої опори
Сучасні кардіопротектори та їх вплив на
серцево-судинну систему представників
циклічних видів спорту
Динаміка вмісту еритропоетину у
спортсменів як опосередковане
відображення кисень-транспортної функції
крові
Зміни обміну заліза під впливом змагальних
навантажень у гімнасток
Оцінювання функціонального потенціалу
спортсменів високого класу
Характер реакції на рухомий об’єкт у
спортсменів високої кваліфікації у зв’язку із
рівнем психоемоційного напруження
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9.

Дроздовська С. Б.

10. Колосова О. В.

11. Очеретько Б. Є.
12. Халявка Т. О.
13. Козлова О. К.
14. Павленко Ю. О.

15. Шинкарук О. А.

1.

Булатова М. М.
Радченко Л. О.

2.

Єрмолова В. М.

3.

Щербашин Я. С.

4.

Імас Є. В.
Кропивницька Т. А.

5.

Маринич В. Л.
Когут І. О.
Матвєєв С. Ф.

6.

Хрипко І. В.

Інформативна цінність молекулярногенетичних маркерів на різних етапах
спортивної підготовки
Вплив м’язового стомлення на стан
сегментарного рефлекторного апарату у
людей з різним рівнем адаптації до
фізичного навантаження
Особливості прояву функціональних
можливостей кваліфікованих
веслувальників-академістів
Електронейроміографічна характеристика
спортсменів-початківців, що займаються
тріатлоном
Виступи у змаганнях найсильніших
легкоатлетів світу в системі річної
підготовки
Підсумки Ігор ХХХІ Олімпіади в Ріо-деЖанейро та перспективи підготовки
спортсменів України у новому
олімпійському циклі
Технологія відбору початківців в різних
видах спорту
21 лютого 2017 р.
Форми та напрями реалізації олімпійської
освіти у вищих навчальних закладах
України
Патріотичне виховання школярів через
ціннісний потенціал олімпізму
Формування ціннісних орієнтацій школярів
в процесі олімпійської освіти
Сучасні тенденції неолімпійського спорту та
їх вплив на розвиток ігрових командних
видів
Гуманістичні засади спортивної роботи в
позашкільних навчальних закладах (на
матеріалі неолімпійських та адаптивних
видів спорту)
Гендерні особливості фізичного виховання
молодших школярів
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ПРОГРАМА ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ НУФВСУ
Тематика засідання круглого столу: «Олімпійська освіта як засіб гуманізації
сучасної молоді»
Модератор: Булатова М.М.
Дата проведення: 08.12.2016 р.
Місце проведення: : ауд 1.104
Початок: 14:00
Тематика засідання круглого столу: «Стратегія розвитку спорту і олімпійської
підготовки спортсменів України»
Модератор: Платонов В.М.
Дата проведення: 08.12.2016 р.
Місце проведення: : ауд 1.104
Початок: 14:00
Тематика засідання круглого столу: «Особливості фармакологічного
забезпечення функціонування серцево-судинної системи спортсменів»
Модератор: Гуніна Л.М.
Дата проведення: 04.04. 2017 р.
Місце проведення: : ауд 1.303
Початок: 14:00
Тематика засідання круглого столу: «Адаптація та проблеми підготовки
спортсменів-аматорів: спорт та здоров’я»
Модератор: Лисенко О.М.
Дата проведення: 25.04. 2017 р.
Місце проведення: ауд 1.303
Початок: 14:00
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